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1  ÚVOD 

Práce se věnuje fenoménu sociálního státu v politické teorii a v judikatuře Ústavního 

soudu. Sociální stát a jeho zachování je v současné době jedním z hlavních sporných 

témat mezi levicí a pravicí na politické scéně. Tento spor se stále více přenáší na půdu 

soudů, konkrétně Ústavního soudu. To je jev, který v sobě nese řadu rizik a 

konsekvencí, ať už z hlediska politické reprezentace, či Ústavního soudu samého. Mým 

cílem primárně je zjistit, zda existuje nějaká ucelená představa sociálního státu, kterou 

by se Ústavní soud řídil při přezkumu kauz souvisejících se sociálními právy.   

 Toto je ovšem pouze základní otázka, která sebou nutně nese řadu dalších souvisejících 

otázek jako například: Vyvinul Ústavní soud nějaký druh metodického nástroje při 

přezkumu sociálního zákonodárství? Z jakých myšlenkových konceptů politické 

filozofie vychází Ústavní soud při přezkumu sociálních práv? Jaká je povaha sociálních 

práv v českém ústavním systému a jak ji vnímá Ústavní soud? Z širšího hlediska je 

možné se ptát, zda existuje nějaká promyšlená koncepce nebo typ sociálního státu, pod 

který by spadala Česká republika a zda politická reprezentace má vůbec nějakou 

představu o sociálním zákonodárství z hlediska dlouhodobějších cílů.  

Téma je rozděleno do osmi částí. V první části jsou popsány přístupy a postoje 

základních filozofických a politických proudů jako liberalismus, socialismus a 

marxismus, k myšlenkám sociální spravedlnosti a sociálního států. Práce představuje 

názory Nozicka, Hayeka, Rawlse či Dahrendorfa, kteří formulují své koncepty ideálního 

uspořádání společnosti. 

Druhá část se zaměřuje na nástin historického vývoje sociálního státu v průmyslových 

státech, jako je Velká Británie a USA. Tato má ukázat, že sociální zákonodárství a 

budování sociálního státu má dlouhodobou historii, a že poválečný rozkvět v západních 

demokraciích nelze vnímat bez znalosti historického kontextu. 

Třetí část pojednává o rozdělení sociálních států do určitých společných skupin, kde 

jsou hlavními kriterii míra zapojení státu do sociálních politik, tj. určitá typologie 

sociálních států.  Základem je zde typologie Gosty Esping-Andersona, a poté jsou 

zmíněny některé teorie, které se vůči ní vymezují. Dále je zde bližší představení pojmu 

dekomodifikace a důležitosti sociálních práv v tomto procesu. 
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Čtvrtá část se věnuje procesu globalizace a jeho vlivu na sociální stát. Jsou zde 

představeny některé definice globalizace a podrobněji nastíněno, jak tento jev ztěžuje 

národním státům udržení režimu sociálního státu. 

Pátá část se zaměřuje na představení konceptu sociálních práv z hlediska myšlenkových 

východisek, mezinárodních úprav a české ústavní úpravy, zásluhou které je možné 

soudobou podobu politického uspořádání České republiky označit jako sociální stát. 

Šestá část představuje jednotlivá sociální práva, tak jak jsou zakotvena Listině 

základních práv a svobod.  

Sedmá část se zabývá analýzou stěžejních nálezů Ústavního soudu v oblasti sociálních 

práv. Jsou zde vybrány celkem čtyři klíčové nálezy z nejdůležitějších sociálních kauz. 

Tyto nálezy jsou podrobně rozebrány a konfrontovány s kritickými názory právních 

vědců. Zásadní důraz z hlediska oponentní argumentace je však položen na odlišná 

stanoviska disentujících soudců Ústavního soudu.  
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2 Sociální stát v politických teoriích 

2.1 Základní rozlišení těchto teorií 

Podle N. Barra
1
 je společnost společný, nejistý, podnik pro vzájemné výhody jejích 

členů. Obecně obsahuje zároveň totožnost zájmů, stejně jako konflikty zájmů mezi 

skupinami a jednotlivci.  Instituce každé společnosti (jako ústava, právo a sociální děje) 

mají významný vliv na jedincovy „osobní šance“. Cílem teorie společnosti je nabídnout 

principy, které nám umožní vybrat mezi odlišnými sociálními uspořádáními. Při 

analyzování sociálního státu je vhodné rozlišovat mezi třemi obecně rozšířenými 

teoriemi: libertariánská, liberální a kolektivistická. 

Miloš Večeřa
2
 rozeznává konfliktuální teorie státu, kam řadí socialismus, marxismus a 

neomarxismus a Dahrendorfovu kritiku sociálního státu, liberální koncepce státu 

s klasickou liberální teorií státu, libertariánský liberalismus a umírněný neoliberalismus 

a nakonec konzervativní vidění státu. 

Libertariáni jsou v pohledu N. Barra
3
 přímí potomci „ Old Liberalism“ 19. stol., třebaže 

je třeba rozlišovat mezi libertariány „přirozených práv“ a „empirickými“ libertariány. Ti 

první (jako Nozick) argumentují, že státní zásahy jsou morálně špatné, s výjimkou 

velmi omezených okolností. Ti druzí, včetně autorů jako Hayek a Friedman, kteří jsou 

moderními dědici klasické liberální tradice, argumentují proti státním zásahům nikoli na 

morálním základu, ale proto, že státní intervence zmenšují celkový obsah blahobytu. 

Obě skupiny analyzují společnost z hlediska jejich jednotlivých členů (na rozdíl od 

skupin nebo sociálních tříd), dávají silný důraz na osobní svobodu, silně podporují 

soukromé vlastnictví a mechanismy trhu. Výsledkem je citelné omezení přímého 

zdanění a redistribuce. 

Liberální teorie je přímým dědicem „New Liberalism“. Jejich filozofie je v utilitarismu 

a autorech jako je Rawls, jejich politika je obhajována lidmi jako Beveridge, Keynes a 

                                                
1 Barr, N. Economic of the welfare state. London: Orion Publishing Group, 1993, s. 44 
2 Večeřa, M. Sociální stát východiska a přístupy. Praha: 2001,  s. 32 
3 Barr, N. Economic of the welfare state. London: Orion Publishing Group, 1993. s. 45 
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Galbraith a jejich praktičtí politici jsou Harold Macmillan a John Kennedy. Tato teorie 

má tři zásadní rysy. Za prvé, je analyzována z pohledu jejich jednotlivých členů, za 

druhé soukromé vlastnictví jako prostředek produkce, distribuce a výměny, je spíše 

podmíněným předpokladem, než základním podmínkou této doktríny. A za třetí, 

liberální teorie obsahuje princip distribuce, který se dá interpretovat jako určité 

egalitární dopady, které se manifestují v přesvědčení, že jistá redistribuce příjmů je 

nezbytnou funkcí státu. 

Kolektivistické teorie se opět odlišují. Marxistická filozofie je narýsovaná Marxem a 

marxistická politika čerpá z autorů jako Laski, Strachey a Miliband. Tato teorie nazírá 

na společnost jako těleso obsahující společenské třídy, které jsou definovány jejich 

vztahem k výrobním prostředkům. Soukromé vlastnictví má jen omezenou roli, alokace 

a redistribuce zdrojů ve shodě s individuálními potřebami je primární starost státu. 

Fabiánští socialisté představují mezičlánek. Svoji filozofii odvozují od autorů jako 

Tawney, mezi jejich obhájce patří například, Crosland a Titmuss, a vykonavatelem 

v politice je Clement Atlee. Třebaže do jisté míry sdílejí s marxisty egalitaristické cíle,  

jejich analýzy a metody mají více společného s liberálním myšlením. 

2.1.1  Libertariáni 

Libertarianský liberalismus si získal pozornost zejména svou kritikou poválečného 

konsenzu, který se podílel na vytváření sociálního státu. Výrazný vzestup této teorie je 

datován do 70. let, kdy nastupující krize hospodářství vedla ke kritice a změnám 

hospodářské politiky v duchu liberálních idejí, jako byla deregulace, privatizace a 

snížení státních výdajů na sociální stát. Společnou charakteristikou současného 

liberalismu je obrana individuální svobody, soukromých vlastnických práv soutěživého 

trhu. Hlavním principem organizace každé společnosti je dobrovolná výměna mezi 

svobodnými jedinci. Trh je referenční rámec pro většinu sociálních vztahů včetně 

politiky. 

2.1.2 Libertariáni přirozených práv 

Podle Nozicka má každý právo na odměnu za svou vlastní práci. Nozick to nazývá 

„justice in holdings“, která má tři složky. Osoba je oprávněna vlastnit, jestliže 

vlastnictví obdržela skrze výdělky (nazývaná spravedlnost v nabývání), skrze dědictví 

bohatství, které bylo nabyto spravedlivě (spravedlnost v převodech). Jiné způsoby 
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nabytí vlastnictví nemohou být ospravedlněny, ledaže vláda redistribuje hodnoty 

získané ilegálně (princip napravení nespravedlnosti). 

Tyto tři teze podporují libertariánskou zálibu v minimálním státu neboli státu jako 

nočním hlídači se striktně omezenými pravomocemi. Stát může poskytovat pouze jednu 

věc, a to obranu svých členů a jejich vlastnictví, včetně vymáhání smluv; až na nápravu 

minulých křivd nemá stát legitimní rozdělovací úlohu. Nozick se na daně dívá jako na 

krádež, protože vybírá od lidí legitimně získané peníze, které by oni umístili jinak, a 

také jako na otroctví, ve kterém lidé tráví část jejich životů prací na vládu. 

Nozick a Buchanan se ve svých dílech snaží stanovit hranice minimálního státu. Musí 

se však vypořádat s klasickým liberálním paradoxem. Paradox spočívá v tom, že 

očekávají regulaci podstatných sociálních vztahů skrze trh a na druhé straně se nedokáží 

oprostit od vidění státu jako ochránce. To ovšem vrací libertariány ke konsenzuálním 

teoriím společenské smlouvy. V situaci války všech proti všem dochází k poptávce po 

ochraně a z toho plynoucí soutěži agentur ochranu poskytující. Z této soutěže vychází 

vítězně minimální stát. Zajímavou myšlenkou je, že cena ochrany je úměrná hodnotě 

nebezpečí, které ohrožuje mírové uspořádání. Stát je tak stvořen trhem. Ovšem problém 

je v tom, že jestliže je redistribuce přípustná při zajišťování bezpečnosti, jak je možné, 

že není přípustná i v jiných oblastech? Tady se Nozick dostává mimo trh a tržní 

principy. 

Libertariáni obecně mají skeptický vztah ke státu a především demokracii. Jejich ideál 

trhu malých vlastníků je ohrožen všeobecným volebním právem a touhou přerozdělit 

majetky, která ohrozí trh. Demokracie hrozí omezením až zničením trhu. Jestliže 

všechno organizuje trh, je demokracie zbytečná. Nejsou ovšem příznivci totalitárního 

nebo autoritativního státu. Státní moc, jakkoli usměrňována, hrozí jejím zneužitím. M. 

N. Rothard a D. Friedman prosazují „rozebrání“ státu a jsou označováni za 

libertariánské anarchisty. Nozick, Hayek a Buchannan nejsou natolik radikální a řešení 

vidí v minimálním státu. 

Jak již bylo řečeno, libertariáni mají za ideální společenské uspořádání dobrovolnou 

výměnu mezi svobodnými jedinci, tj. princip trhu. Buchannan zastává názor, že politika 

je stejný trh se složitým výměnným procesem, kde získávají všichni zúčastnění. Postoj 
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k redistribucím, sociální spravedlnosti a sociálnímu státu je vyjádřen v libertariánské 

teorii spravedlnosti. 

Podle Večeři
1
 je libertariánská teorie spravedlnosti postavena třech znacích. Za prvé: 

limituje rozsah spravedlnosti na výměnnou (komutativní) a opravující (korekční) 

spravedlnost mezi dvojicí na horizontální úrovni a odmítá distributivní spravedlnost, 

zvláště pak nedistributivní nebo sociální spravedlnost mezi vertikální trojici (např. 

jedinec – stát – jedinec).  

Za druhé: Přikládá velkou váhu myšlence procedurální spravedlnosti založené na 

obecných pravidlech a postupech a mající své vnitřní hodnoty bez ohledu na výsledky, 

které z ní vyplývají (tj. nesnaží se podle výsledného efektu spravedlnosti korigovat 

výměnnou spravedlnost). 

Za třetí: Omezuje ideu rovnosti ve prospěch formální rovnosti poměřované těmito 

obecnými pravidly a postupy. 

Nozick
2
 postuluje, že vynucovaná redistribuce prováděná sociálním státem je 

neslučitelná se soukromými vlastnickými právy. Mimořádně důležitým momentem je 

takřka dokonalá shoda všech libertariánů, že musí být odsouzena tzv.“presumpce 

rovnosti“, která říká, že sociální a ekonomické nerovnosti mají být ospravedlněny. Jde 

také o odmítnutí myšlenky , že pomoc chudým a potřebným je otázkou spravedlnosti, a 

že chudí a potřební, mají na tuto pomoc nárok. Pomoc v nouzi je dobrovolná a je 

otázkou dobročinnosti. Nozick připouští redistribuci pouze ve třech případech. V prvém 

je minulá nespravedlnost příliš velká a tak jako náprava nespravedlnosti je připuštěna 

rozšířená činnost státu za účelem redistribuce podle vzorově stanoveného principu. Ve 

druhém případě se jedná o kompenzaci za diskriminující znevýhodnění, kterým trpěli ti, 

jejichž práva byla násilně omezena. Třetí a poslední případ je redistribuce těm, kterým 

se nedostává základních schopností, příležitostí nebo prostředků, aby mohli vést 

smysluplný život a tak využít své svobody, a to kvůli sociálním nebo přirozeným 

nahodilostem a chybějícímu štěstí, pokud ovšem k tomu dochází bez jejich zavinění. 

                                                
1 Večeřa, M. Sociální stát východiska a přístupy. Praha: 2001, s. 46 
2 Tamtéž. s.  47 
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2.1.3 Emperičtí libertariáni  

Nejznámějším představitelem je i u nás často zmiňovaný a citovaný Friedrich A. von 

Hayek.
1
 Ve svém díle Hayek zdůrazňuje emancipační charakter liberálního 

individualismu tj. úctu k člověku jako jedinci. Sílící role státu na úkor neosobních 

mechanismů trhu, v nichž se střetávají spontánní síly společnosti, jsou předmětem jeho 

kritiky. 

Haykova teorie má tři prvky: prvořadost svobody individua, oceňování tržních 

mechanismů a tvrzení, že úsilí o sociální spravedlnost je nejenom marné, ale i škodlivé,  

protože může skončit zničením individuální svobody. Svoboda je pro Hayka a ostatní 

libertariány absence útlaku a omezení,  zahrnuje politickou svobodu, svobodu projevu a 

ekonomickou svobodu. Donucení je legitimní jen ve velmi omezených případech jako 

ochrana individuální svobody. Individualismus je příčinou svobody a oba jevy jsou 

navzájem provázané, usilování o rovnost by je zmenšilo nebo zničilo. Pro Hayka je trh 

prospěšný, protože je efektivní a protože chrání svobodu jednotlivce. Tyto výhody 

podle Hayka nastávají jen tehdy, jestliže ceny a mzdy umožňují fungovat jako signály 

jednotlivcům, kam napřít jejich úsilí. Individuální odměna bude to, co způsobí, že 

jedinec jedná v obecném blahu, přitom to ovšem nemusí mít žádný vztah k jeho 

ostatním zásluhám nebo potřebám. 

Haykovo vidění spravedlnosti ostře kontrastuje v Rawlsovým. Podle Hayka, na dané 

okolnosti, jako vítězství v sázkách nebo smrt v mládí, můžeme nazírat jako na dobré 

nebo špatné, ale označit je jako spravedlivé nebo nespravedlivé můžeme jen tehdy, 

pokud můžeme někoho činit za tyto události odpovědného. Tedy to, jestli je něco 

spravedlivé nebo nespravedlivé je možné říci jen tehdy, bylo-li to zapříčiněno jednáním 

nebo nečinností individua nebo individuí. Trh naproti tomu je neosobní síla, stejně jako 

příroda, podobná ekonomické hře s vítězi a poraženými, jejichž výsledky mohou být 

dobré nebo špatné, ale nikoli spravedlivé nebo nespravedlivé. Pro Hayka je celá 

představa sociální spravedlnosti „quasi náboženská pověra, kterou bychom měli nechat 

uctivě odpočívat v míru tak dlouho, jak budou šťastni ti, kdo ji vyznávají“. Friedmanova 

pozice je podobná, i pro něj je hlavní individuální svoboda. Pro Fridmana a Hayeka stát 

                                                
1 Barr, N. Economic of the welfare state. London: Orion Publishing Group, 1993,s. 47 
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nemá žádnou distribuční roli, kromě jistého obecného dobra, a ve striktně omezených 

měřítcích omezovat chudobu. 

Hayek je proti autoritářským systémům omezujícím svobodu jedince, ať už přicházejí 

zleva nebo zprava. Jednotlivci se spolu se státem mohou domluvit na společné sféře 

jednání a přitom zachovat svobodu jednotlivce. Stát má ovšem tendence tento prostor 

rozšiřovat a to je v rozporu se svobodou jedince. Sféra sdíleného se státem se přelévá do 

dalších oblastí a zabírá postupně celý zbylý prostor svobody individuí.   Obecný souhlas 

jednotlivců ohledně dohody se státem se může týkat pouze metody toho, jak činit 

ekonomickou spolupráci, ale nikoli už cílů, kterých je třeba dosáhnout. Ekonomické 

svobody nejsou nezbytnou podmínkou reálné svobody (jak tvrdí socialisté). Hayek 

ovšem připouštěl omezené ekonomické jistoty pro všechny. Tyto ekonomické svobody 

mají zajistit, aby nebyla omezována svoboda ostatních. Tyto omezené ekonomické 

jistoty, poskytované mimo rámec trhu, poskytuje bohatá společnost, aby zajistila 

ochranu proti nemocem, nehodám a hospodářským krizím. Hayek zpočátku sociální stát 

neodmítal zcela, pravděpodobně ovlivněn poválečným entuziasmem. 

Ve svém posledním díle „Osudná domýšlivost“ z roku 1988 ovšem sociální stát 

odmítne z pozic klasického liberalismu. Sociální stát je „laskavá despocie“. Termín 

„sociální“ je ve skutečnosti volání po „distributivní spravedlnosti“. Snaha o takovéto 

„sociálno“ je vlastně „protispolečenská“. 

2.1.4 Liberální teorie společnosti 

To, co chápeme jako liberální teorie společnosti, označují někteří autoři jako umírněný 

liberalismus, nebo také neoliberalismus v užším slova smyslu. Hlavním znakem 

neoliberálů je, na rozdíl od libertariánské větve liberalismu, smířlivější postoj ke státu a 

jeho intervencím do společnosti. Nelze je označit za příznivce takových zásahů, ale 

uvědomují si jejich četnost a nutnost a připouští v určitém rozsahu „tržně konformní 

zásahy“. Stejně tak nejsou bezvýhradně přesvědčeni o pozitivních funkcích trhu a státu 

přiznávají redistribuční roli při nápravě nespravedlností v souladu s myšlenkou rovných 

šancí. Anglický teoretik Nicola Lacey označuje tento směr za sociálně demokratický a 

egalitářský.
1
 Hlavními představiteli tohoto směru, kteří se zabývají otázkami 

                                                
1 Večeřa, M. Sociální stát východiska a přístupy. Praha: 2001, s. 48 



14 

 

spravedlnosti (i sociální spravedlnosti), redistribucí a rolí státu, jsou Ronald Dworkin a 

John Rawls. 

Nejznámější prací Johna Rawlse je Teorie spravedlnosti, kde vychází z kritiky 

anglického utilitarismu, a je známá i mimo anglické země. Utilitaristické argumenty 

mají svůj základ v „New Liberalism“ z počátku dvacátého století, který vychází 

z klasické tradice 19. stol. Moderní utilitarismus má společné myšlenkové kořeny 

s empirickým libertarianismem. Cílem utilitarismu je takové rozdělení statků, aby se 

maximalizoval prospěch členů společnosti. Statky jsou zde pojaty široce jako zboží a 

služby, práva, svoboda a politická moc. Maximalizace celkového blahobytu má dva 

aspekty: statky musí být produkovány a rozdělovány efektivně a zároveň musí být 

distribuovány spravedlivě. 

Rawls je v některých ohledech Nozickovým liberálním protějškem. Nozick je 

přirozenoprávním obráncem svobody. Pro Rawlse
1
, přirozené právo, a tedy cíl 

společenských institucí, je sociální spravedlnost: tedy každý má nedotknutelnost 

založenou na spravedlnosti, která nemůže být přebita v zájmu blahobytu společnosti. 

Spravedlnost má podle Rawlse dvojí cíl: je žádoucí sama o sobě jako morální základ, 

ale také, a to je důležitější, instituce přežijí jen tehdy, budou-li vnímané jako 

spravedlivé. Rawls tvrdí, že existuje jedna obecná definice spravedlnosti (nikoli 

specifická pro konkrétní kulturu) a je odvozena od procesů, které by každý označil jako 

čestné. Výsledkem jsou principy, které se používají při rozdělení toho, co Rawls nazývá 

„primární statky“, jako jsou hmotné statky, ale také postavení, příležitosti, dovednosti, 

svoboda a důstojnost. 

Původní pozice je Rawlsův startovní bod. Předpokládá, že každý má cíle, jejichž 

dosažení je usnadněno nabytím těchto primárních statků a vyzývá nás, abychom 

uvažovali o skupinách racionálních jedinců, kde každý sleduje svůj vlastní prospěch a 

které se sdružují, aby vyjednali pravidla spravedlnosti. Rawls užívá pojmů sociální 

kontrakt. 

V této situaci nemohou být principy spravedlnosti, které požívají obecného uznání, 

podřízeny diskuzi. Rawls vyjednavače pokrývá jakýmsi „závojem nevědomosti“, kde 

                                                
1 Barr, N. Economic of the welfare state. London: Orion Publishing Group, 1993, s. 50 
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jsou vybaveni znalostmi o společnosti, psychologii, ekonomii a sociologii, ale nevědí 

nic o sobě, o společnosti z níž pocházejí, o jejich postavení v ní nebo o historické době, 

v níž se narodily. Vyjednavači tak usilují o jejich vlastní prospěch, ten ale nejsou 

schopni odlišit od prospěchu kohokoli druhého. 

Princip „závoje nevědomosti“ lze nejlépe vysvětlit na příkladu únosců letadla. 

Abychom vyloučili osobní zájmy, učiníme dohodu, že na požadavky únosců nebude 

přistupováno, i kdyby měly být ztraceny životy nevinných. Děláme to proto, abychom 

zachránili mnohem více životů v budoucnosti, a činíme tak předem, neboť je 

pravděpodobné, že bez toho bychom byli ochotni učinit vše, abychom zachránili naše 

milované bez ohledu na ostatní v budoucnu.  

Vyjednávači mohou zvažovat jakékoli principy spravedlnosti, například, že spravedlivé 

je to jednání, které je v zájmu silnějšího nebo to, které zušlechťuje druh anebo to, které 

maximalizuje celkový prospěch. Podle Rawlse, racionálně uvažující jedinec by odmítl 

všechny tyto možnosti, neboť v případě každé z nich může být systematicky 

znevýhodňován. Jedinou racionální volbou je vybrat princip, který Rawls nazývá 

„maximin pravidlo“ kde je maximalizována pozice nejméně zaopatřeného jednotlivce 

nebo skupiny. Vyjednavači jednají takto, protože se mohou ocitnout v takto 

neprivilegované pozici. 

Výchozí pozice, společně se „závojem nevědomosti“, hrají dvě odlišné role. Za prvé, je 

to jakási analytická pomůcka, která zjednoduší složitý jev - sociální výběr principů 

spravedlnosti - na zvládnutelný úkol racionalizace individuální volby pravidel. Rawls 

vidí proces racionálního, na svůj prospěch zaměřeného vyjednávání, pod „závojem 

nevědomosti“ jako morální ospravedlnění výsledných principů. Tyto budou jako čestné, 

protože byly vybrány racionálním a čestným způsobem a odtud Rawlsova myšlenka 

„justice as fairness“. 

Následující principy spravedlnosti Rawls označuje jako vybrané racionálně a 

jednohlasně vyjednavači. Díky „závoji nevědomosti“ byly vybrány tak, aby 

maximalizovaly svobodu každého jednotlivce.  

 Tedy: první princip (princip svobody) : Každá osoba ať má stejné právo na co největší 

svobodu slučitelnou se stejnou svobodou pro druhé. 
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 Druhý princip (princip diference):  Sociální a ekonomické nerovnosti jsou uspořádány 

tak, aby oboje (a) byly k co největšímu prospěchu těch nejméně rozvinutých a (b) 

spojeny s úřady a postaveními přístupnými všem za čestných a rovných podmínek.  

Možné konflikty mezi těmito dvěma principy jsou řešeny předností principu, která 

znamená absolutní přednost nad druhým. Omezení svobody na příklad i toho 

nejchudšího nemůže být ospravedlněna tím, že se tak děje v jeho ekonomický prospěch. 

Dále, co se týče druhého principu, je dána přednost části (b) nad částí (a). Na účel dvou 

předností těchto dvou principů lze nazírat jako na speciální případ více obecné 

koncepce spravedlnosti, ve které „všechny sociální primární statky – svoboda a 

příležitosti, příjmy a blahobyt…jsou rozdělovány rovnoměrně, ledaže by nerovnoměrná 

distribuce kteréhokoliv z těchto statků byla ve prospěch toho nejméně zvýhodněného. 

 

2.1.5  Kritika Rawlsovy teorie spravedlnosti 

Barr se dále jen krátce zmiňuje o kriticích Rawlsovy teorie. Tvrdí, že „závoj 

nevědomosti“ by byl pro vyjednavače natolik znehybňující, že by nebyli schopni učinit 

žádné rozhodnutí. Takto argumentuje Nisbet a Miller. 

Kritika prvního Rawlsova principu se týká definice svobody a jeho prohlášení o její 

primární roli. Argumentují, že Rawlsův výčet svobod může být příliš úzký, princip 

tolerance (jako například odlišnost cílů) vlastní Rawlsově definici svobody, může 

zobrazovat třídní zaujatost, a že určité otázky jsou ponechány bez řešení. Problém je i 

s předností položenou na svobodu. Chudí můžou být ochotni prodat svou svobodu za 

větší sociální nebo ekonomické výhody. Druhý princip je kritizován pro svojí klíčovou 

závislost na maximě, která může platit jen za velmi omezených podmínek. Teorii je také 

kritizována marxisty jako neslučitelná s pokročilou úrovní třídního boje. 

Konečně je kritizováno, že Rawls nerozvinul obecnou teorii spravedlnosti, ale liberální 

teorii spravedlnosti. Podle kritiků Rawls vyrazil na cestu, aby našel klíčový bod, od nějž 

vede cesta ke kulturně nezatížené teorii spravedlnosti, ale zklamal v tom, že si 

neuvědomil, že každá politická teorie, každá teorie spravedlnosti, vyjadřuje dílčí 

politické a morální perspektivy. Rawls tak selhal v hledání obecné teorie spravedlnosti, 

aby našel liberálně demokratickou teorii spravedlnosti.  
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2.1.6 Millerova analýza sociální spravedlnosti  

Miller
1
 obhajuje skutečnost, že naprosto obecná teorie spravedlnosti je logický nesmysl 

a že v tomto ohledu musel Rawls selhat. Podle Millera sociální spravedlnost má tři 

odlišné složky: 

Práva, jako například politická svoboda, rovnost před právem 

Zásluhy, poznání jednání a kvalit každé osoby 

Potřeby, předpoklady pro naplnění osobních životních plánů 

 Ohledy na zásluhy znamenají, že ten. kdo pracuje déle, by měl obdržet více prostředků 

a ohledy na potřeby osob lidí, kteří jsou práce neschopni, znamenají, že by neměli 

hladovět. Třebaže připouští obtíže s přesnou teoretickou definicí, Miller tvrdí, že každý 

logicky odlišný element představuje odlišný typ morální požadavku. 

Je jednoduché pochopit, že práva a zásluhy mohou být uvedeny do souladu (člověk  by 

měl mít právo podržet si všechny své příjmy, jestliže je vydělal legálně), stejně jako 

jsou práva a potřeby slučitelné (člověk je oprávněn čerpat zdravotní péči, jestliže je 

nemocný). Ale konflikty mohou vzniknout mezi zásluhami a potřebami: Jestliže jsem 

bohatý a zdravý a vy jste chudý a nemocný, tak buď jsem zdaněn (a nemám své 

zásluhy), abych zaplatil vaši léčbu, nebo vy nebudete léčen (a tedy vaše potřeby 

nebudou naplněny), aby byly chráněny moje zásluhy. Základ Millerovy argumentace je 

v tom, že definice sociální spravedlnosti závisí zásadně na typu zkoumané společnosti. 

V čistém typu tržní ekonomie spravedlnost bude definována právem na zásluhy. 

Kolektivisté definují spravedlnost jako rozdělení statků podle potřeb. 

Miller tedy tvrdí, že rozdílné zásady spravedlnosti musí být spojeny se širším pohledem 

na společnost. Kritizuje utilitarismus a Rawls zaprvé, že neposkytují jasný popis 

konfliktu nároků a práv, zásluh a potřeb, ale místo toho je zamlžili do nezřetelného 

celku. Za druhé, Miller kritizuje Rawlsův implicitní pohled, že je jenom jedna koncepce 

spravedlnosti, ve které se všechny teorie sbíhají. Místo toho argumentuje, že 

                                                
1 Barr, N. Economic of the welfare state. London: Orion Publishing Group, 1993, s.53 
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spravedlnost obsahuje velmi konfliktní principy s různou závažností, která se může 

ostře lišit v odlišných typech společností. 

Podle Millera
1
 celá konstrukce teorie spravedlnosti na bázi výběru individualit 

oddělených od společnosti je omylem, protože jen zakrývá nedostatek předpokladů pro 

vytvoření koncepce spravedlnosti. Jestliže se individuality rozhodují, musí být jejich 

výběr kulturně podmíněn. Individuality mají postoje a orientace lidí moderních tržních 

společností a proto není tak překvapivé, že se jejich koncept spravedlnosti bude blížit 

konceptu dominujícímu v jejich společnosti. Rawls, tedy v pokusu vytvořit obecnou 

teorii sociální spravedlnosti selhal, protože teorie s obecnou platností je nemožná. 

 

2.1.7  Kolektivistické nebo konfliktuální teorie společnosti 

Mezi kolektivistické
2
 nebo konfliktuální

3
 teorie řadíme socialismus, podle některých 

autorů Fabianský socialismus, marxismus a neomarxismus. Zatímco dříve jsme se 

zabývali konsenzuálními teoriemi státu (sociálního státu), nyní jde o teorie, které 

vysvětlují sociální jevy ve státě jako výsledek protikladnosti a rozpornosti zájmů ve 

společnosti a z nich pocházejícího konfliktu. 

Ve společnosti a ve státě existuje výrazná sociální nerovnost, která je nezasloužená a 

nespravedlivá. Nerovnost životních šancí je zapříčiněna nestejným přístupem 

k materiálním a duchovním statkům. To je příčinou neustálého napětí ve společnosti, 

které eskaluje do konfliktu, kdy se jednotlivci a skupiny snaží získat přístup k majetku a 

moci. Konsenzuální teorie, jak název sám napovídá, považovala minimální konsenzus 

ve společnosti za nutný a nezbytný, zatímco konfliktuální teorie považují za nutný a 

podstatě prospěšný jev, sociální konflikt sloužící jako zdroj společenského pohybu. 

Na dynamice sociálního konfliktu je postavena Gumpolwitczova teorie násílí, podle níž 

stát vzniká násilným aktem. Stát je organizací nadvlády menšiny nad většinou. Podobně 

uvažují i různé teorie elit a teorie marxistická.
4
 

                                                
1 Tamtéž 
2 Termín, který používá Barr 
3 Termín, který používá Večeřa 
4 Večeřa, M. Sociální stát východiska a přístupy. Praha: 2001, s. 37 
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2.1.8 Fabiánští socialisté  

Kolektivističtí autoři se shodují na důležitosti rovnosti. Rovnost je základní hodnotou 

sociálního života. Rovnost je spojována se sociální spravedlností.  Pohlížejí na zdroje 

jako na dostupné pro společné použití a jsou zastánci akcí vlády, ale historicky 

nesouhlasí s tím, že jakýkoli cíl může být dosažen v rámci trhu. Někteří autoři obhajují 

smíšenou ekonomiku, která směšuje soukromé podnikání a státní intervence, marxisté 

tvrdí, že to je nemožné, neboť kapitalismus je svojí podstatou nespravedlivý, a že 

socialismus je možný jen tehdy, když stát kontroluje umístění a rozdělení většiny 

zdrojů. 

Socialisté mají poměrně mnoho cílů, ale základní jsou v zásadě tři – rovnost, svoboda a 

jednota. Rovností je míněna vertikální rovnost, jednotou je míněna sociální solidarita. 

Tyto cíle mohou být v rozporu a různí autoři jim přikládají různou váhu, ale dohromady 

dávají socialistickou definici spravedlnosti.  

Je shoda na tom, že klíčovou složkou spravedlnosti je rovnost, která je živým 

socialistickým konceptem. Rovnost příležitostí sama o sobě může být nedostatečná, 

jestliže přetrvává nerovnost ve výstupech. Pozitivní vyrovnávací opatření jsou potřeba, 

ačkoli ne nutně zaručují rovnost výsledku. Tento důraz na rovnost  je vztahuje 

k Millerově konceptu potřeb. Pro naše účely předpokládejme, že rovnost a naplnění 

potřeb jsou blízké koncepty, ačkoli nejsou logicky ekvivalentní. 

Socialistický koncept svobody je široký. Zahrnuje svobodný, individuální výběr (který 

je možný jen, jestliže není ve společnosti chudoba a výrazná nerovnost bohatství a 

moci) a přechází z právních a politických vztahů do ekonomického zabezpečení. Proto 

by jednotlivci měly mít na výběr, co se týče podmínek jejich práce, včetně trvání jejich 

zaměstnání a neměli by být subjektem svévolného rozhodování ostatních. To je 

v ostrém rozporu s viděním libertariánů.  

Třetí zásadní hodnotou je jednota. Ta pro socialisty znamená spolupráci, spíše než 

soutěživost, důraz na povinnosti, spíše než na práva, prospěch celku, spíše než chtění 

jednotlivce, altruismus na místo svépomoci.   
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Socialistická kritika volného trhu začíná s motivem vlastním jednotlivcům, a to sice 

sledováním vlastního prospěchu spíše než obecného blaha a popíráním libertariánského 

tvrzení, že to první sebou nese to druhé. Za druhé, trh je nedemokratický, jelikož 

rozhodnutí se širokým dopadem jsou činěna malou, mocnou elitou, zatímco ostatní jsou 

ponecháni svévolnému, rozdělujícímu efektu tržních sil. Za třetí, trh je nespravedlivý, 

protože rozděluje odměny bez ohledu na potřeby a zásluhy, a protože náklady 

ekonomické změny jsou opět rozdělovány svévolně a nerovnoměrně. Za čtvrté, volný 

trh není samoregulovatelný a zvláště ponechaný sám sobě, je neschopný udržet plnou 

zaměstnanost. Poslední výtkou socialistů je, že trh nebyl schopný vykořenit chudobu a 

ponechal nerovnosti. 

Socialisté jsou jednotní, pokud se týče selhání trhu a výběru cílů, liší se ovšem v tom, 

jak jich dosáhnout. Třebaže rozlišení není definitivní, je užitečné pro kontrast ukázat 

rozdíl mezi „fundamentalisty“ (hlavně marxisty), kteří odmítají kapitalismus a s ním 

spojeným vzorcem ekonomických a sociálních vztahů, a „revizionisty“, kteří jsou 

přesvědčeni, že nemoci společnosti mohou být napraveny v rámci kapitalistického 

systému.  

Revizionisté vidí dvě velké změny, které se udály kapitalistickém uspořádání státu: za 

prvé, vláda hraje dnes velkou roli v ekonomickém životě společnosti stejně jako 

v ostatních oblastech, a za druhé klasičtí podnikatelé převážně zmizeli, vlastnictví 

moderních korporací je rozptýleno a většinou odděleno od lidí, kteří je řídí. Revizionisté 

tvrdí, že kapitalismus byl ochočen a výsledkem smíšená ekonomika s aktivní rolí vlády 

v distribuci zboží, příjmů a moci, která je plně v souladu s cíly socialistů. 

 

2.1.9   Marxismus 

Marxismus a neomarxismus jsou nejdůslednější kritici sociálního státu v rámci 

kapitalistického systému mezi konfliktuálními teoriemi. 

 Marxistický přístup se podstatně liší od klasických politických ekonomů, jako byli 

Adam Smith nebo David Ricardo, pro něž otázka produkce zboží byla převážně 

nezávislá na otázce uspořádání společnosti. Tento přístup dominoval ekonomickému 

myšlení. Klíčovou myšlenkou marxismu naproti tomu je, že ekonomická, sociální a 
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politická struktura je převážně odvozena od způsoby výroby. Marxismus argumentuje, 

že kapitalistický způsob produkce  zboží vede nutně k určitému způsobu ekonomické 

organizace, stejně jako nevyhnutelně vede k nerovné společnosti sociálních tříd a 

politické moci. 

Vykořisťování pracovní síly kapitalismem je centrálním tématem marxistického 

myšlení. Tradiční ekonomická teorie vidí individuality, které více či méně svobodně 

prodávají své pracovní schopnosti na více či méně soutěžním trhu a mzdy jsou 

nastaveny, když poptávka po pracovní síle vyrovnává její nabídku, je výsledkem míra 

mezd rovná mezní produkci pracovní síly. V marxistické analýze pracovního trhu je tato 

zjevně volná výměna pracovních služeb (nazývaných pracovní síla) za mzdy nahlížena 

jako klíčový rys kapitalistického způsobu produkce. Ale pro většinu lidí je prodej jejich 

pracovní síly jejich jediný způsob přežívání, zatímco další způsoby (jako na příklad 

obdělávání společné půdy) jsou nedostupné. Z toho důvodu jsou kapitalisté schopni 

získat přidanou hodnotu z práce svých zaměstnanců.  

Marxovo vysvětlení je složitější, nicméně v podstatě vykořisťování vychází z principu, 

že kapitalista je nucen platit svým zaměstnancům pouze takovou týdenní mzdu, která 

bude znamenat pro pracovníka a jeho rodinu pouhé přežívání, ale může získat tolik jeho 

výkonu, kolik je jen možné pomocí zavádění dlouhé pracovní doby. Nadhodnota, je 

rozdíl hodnotou pracovníkova výkonu a jeho mzdou a podle Marxova názoru je o 

mnoho větší, než by bylo nutné k získání „normální“ míry zisku. Tento pohled, patřičně 

modifikován pro případ mezd přesahující stupeň pouhého přežívání, je Marxisty 

zastáván dodnes. 

Jednotlivci, jejichž jediným zdrojem příjmů je prodej jejich vlastní pracovní síly, mají 

vždy méně moci než několik jednotlivců, kteří mají více na výběr (ať už důvodu 

bohatství nebo proto, že mají jiný přístup ke zdrojům produkce). Marx argumentoval, že 

tato nerovnost v příjmech je nevyhnutelná v v podmínkách kapitalistické společnosti a 

následně malá skupina mocných, je schopna vykořisťovat pracovní sílu vytěžováním 

její nadhodnoty. Tento jev vykořisťování, je důvodem Marxova absolutního odmítnutí 

kapitalismu. 
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Centrem jeho argumentů je, že kapitalistický způsob produkce vede ke konfliktu mezi 

jednou třídou (početnou, chudou, vykořisťovanou) a třídou (menší, vládnoucí, 

odvozující svou moc od bohatství a politického vlivu) a konflikt mezi nimi je 

nevyhnutelný.  

Jaké jsou důvody přežívání kapitalismu, je-li pracující třída početnější? Prvním 

důvodem je podle marxistů ekonomická moc, která je koncentrována do malé skupiny 

osob. Druhým důvodem je distribuce politické moci. Vládnoucí třída určuje vládní 

rozhodnutí díky a členové ekonomické elity sdílí stejné hodnoty s vládnoucí třídou. Za 

třetí je to moc vládnoucí třídy nad myšlenkami. Z tohoto pochází marxistický důraz na 

růst „uvědomění“. 

Tyto tři faktory tvoří marxistické vysvětlení pokračování kapitalismu navzdory třídnímu 

konfliktu. Nepanuje ovšem shoda na tom, zda tato výsledná struktura podporuje 

kapitalisty jenom v zájmu vládnoucí třídy nebo zda stát podporuje kapitalistický systém, 

protože to přináší prospěch i pracující třídě. Kritici marxistických autorů tvrdí, že tito si 

neuvědomují, že kapitalismus přináší prospěch oběma stranám, nikoli pouze vládnoucí 

třídě, a že výsledkem tlaku pracující třídy je rozšiřování sociálního státu a výhody 

z toho plynoucí. 

 Marxisté sdílejí společně se socialisty ideály svobody, rovnosti a bratrství, třebaže je 

jinak interpretují a kladou na ně jiný důraz. Svoboda znamená více než pouhá absence 

donucení. Nemůže existovat tam, kde ekonomická nebo politická moc je distribuovaná 

nerovnoměrně. Svoboda také zahrnuje významnou úroveň rovnosti a ekonomického 

zabezpečení. Podle marxistů svoboda a rovnost jsou dva základní a spojené aspekty 

sociální spravedlnosti. Toto silně kontrastuje s liberálním pohledem, kde je konflikt 

mezi svobodou a rovností, centrálním problémem politické ekonomie. 

Rovnost však pro marxisty neznamená naprosté rovnostářství. Převažují potřeby celku 

nad potřebami jednotlivců. Jakmile budou splněny základní cíle, rozdíly v odměnách 

budou záviset na úsilí nebo schopnostech. Jestliže to vyjádříme v termínech Millerovy 

teorie, je marxistická definice spravedlnosti založena převážně na potřebách, 

sekundárně na právech a malé místo zbývá pro zásluhy. 
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Prostředky, kterými chtějí marxisté dosáhnout svých cílů, znamenají aktivní roli vlády. 

Důležité je znárodnění výrobních prostředků, protože zisky produkované tímto 

způsobem připadnou malé skupině akcionářů a protože soukromé vlastnictví výrobních 

zdrojů je neslučitelné s marxistickou definicí svobody. Znárodnění výrobních 

prostředků, fungujících ku prospěchu všech, je cílem i prostředkem k dosažení úspěchu. 

Marxistická společnost, tedy kombinuje veřejné vlastnictví a vládní plánování se 

širokým spolurozhodováním pracujících. Otázka množství plánováni je zdrojem 

rozporů mezi marxisty a libertariány, když obě strany chápou protichůdně jeho vliv na 

svobodu. Každá ze stran má ze svého pohledu pravdu, neboť jedni vykládají svobodu 

jako absenci donucení, druzí ho chápou jako záruku ekonomické bezpečnosti tedy 

svobody.  

2.1.10  Ralf Dahrendorf a sociální stát 

Mezi výrazné kritiky sociálního státu se řadí německý sociolog Ralf Dahrendorf, který 

se zaměřil na analýzu evropských, poválečných států blahobytu jako modelových 

sociálních států. 
1
 Hospodářské úspěchy, které umožnily budovat evropský sociální stát, 

jsou podle Dahrendorfa, založeny na opuštění konceptu plné zaměstnanosti, tak jak byl 

prosazován W. Beveridgem. Naopak cenou za ekonomický blahobyt většiny společnosti 

je vytvoření skupiny obyvatelstva, která je vyloučena z možnosti se na tomto blahobytu 

podílet. Skupina nezaměstnaných, neprivilegovaných a sociálně frustrovaných jedinců, 

kteří dokonce netvoří třídu, ale tzv. underclass obyvatelstva. Tuto skupinu tvoří zhruba 

třetina společnosti a je složena ze zpravidla etnicky a rasově odlišných jedinců, kteří se 

shromaždují v centrech průmyslových měst. Příslušníci této podtřídy jsou postiženi 

nižších vzděláním, nízkým stupněm společenské aktivity a zapojení do politického 

procesu a naopak vyšším stupněm kriminální činnosti. Uvnitř těchto novodobých ghett 

panuje odlišná soustava hodnot a pravidel a je zde stále přítomné nebezpečí výbuchu 

sociálního konfliktu, který hrozí přerůst v situaci společenské anomie, tak jak ji popisují 

teoretici společenské anomie. 

 

                                                
1 Večeřa, M. Sociální stát, východiska a přístupy, Praha 1996, s.40-41 
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2.1.11  Herbert Marcuse a jeho kritika sociálního státu 

Herbert Marcuse kritizuje sociální stát jako stát nesvobodný ve své knize 

Jednorozměrný člověk.
1
 Stát blahobytu je podle něho spojen s nesvobodou vyspělé 

pozdně industriální společnosti, kde převládá pohodlná nesvoboda, úměrná 

technickému pokroku. Moderní industriální stát omezuje kvalitu svobody, která je tak 

nižší než u společností s nižším stupněm vývoje a současně brání dosáhnout vyšší míry 

svobody. 

Marcuse vidí podobnost mezi totálně mobilizovanými státy sociálního blahobytu a 

válečnými státy. V obou těchto státech dochází k nadměrnému vlivu velkých koncernů, 

které jsou zvýhodňovány vládami. Napadá také systém mezinárodní monetárních a 

vojenských dohod, který v důsledku spojuje zájmy velkých koncernových celků 

s vojenským průmyslem a armádou. 

Proto, aby mohl tento vyspělý, průmyslový stát fungovat a zajišťovat stále rostoucí 

blahobyt jedinci, musí stát z důvodů podpory intenzivní výroby a přerozdělování statků, 

vytvářet institucionální aparát, který tvoří oddělenou soustavu moci, která působí často 

proti zájmům jednotlivce. Jde tak o zvyšování standardu života, který je ale životem 

usměrňovaným a ovládaným. Stálý přísun zboží a služeb, znemožňuje hledání 

alternativy s větší mírou osobní svobody. 

Marcuse kritizuje liberalismus a konzervatismus, které vycházejí s podmínek, které jsou 

sociálním státem překonávány. Jde o nižší míru techniky a společenského bohatství. 

Nebezpečné tendence těchto dvou hnutí jsou zejména vidět na kritice sociálního 

zákonodárství pro všechny složky společnosti a v otázce velikosti vojenských výdajů. 

Levicovou alternativu sociálního státu vidí Marcuse v rozšíření sféry svobody 

jednotlivce, odstranění vykořisťování, konzumního způsobu života a omezení vlivů 

koncernů. 

 

 

                                                
1 HAUSER, MICHAEL. Sociální stát a kapitalismus, Praha, 2007, s. 144 a násl. 
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2.1.12 Feminismus a sociální stát 

Pro feminismus a jeho postoj k sociálnímu státu jsou centrálními body závislost a 

nezávislost. Jde o nezávislost, která je předpokladem plného občanství ve společnosti, 

které zaručuje všechna práva a povinnosti, přístup k jejím zdrojům a výhodám. Podle 

feministických autorek je princip plnoprávného občanství historicky spojen pouze 

s muži, když pouze ti jsou nahlíženi jako individuality, pracující a občané. 

Stejně jako demokracie, je uspořádání samotného sociálního stát podle některých 

autorek patriarchální a ženy znevýhodňující.
1
 Předpoklady účasti na sociálním státu jsou 

schopnost vlastnit majetek, nakládat s ním a ekonomická nezávislost. Oba tyto 

předpoklady jsou ženám upírány. Ženy jsou v pozicích závislých na mužích, kteří jsou 

nahlíženi jako živitelé rodin a vlastníci své pracovní síly. Schopnost uživit sebe a na 

sobě závislou rodinu je předpokladem plného začlenění do společnosti, uznání statusu 

nezávislého jedince. Příkladem toho je oprávnění „nezávislých“, tedy většinou mužů, 

k pobírání dávek ze schémat, do kterých je přispíváno na základě pojišťovacího 

principu, tedy odvodů z výkonu práce, a na druhé straně pobírání dávek sociální 

podpory, kde většinu klientů tvoří „závislá“ kategorie, tedy ženy. Patriarchální 

uspořádání sociálního státu odrazuje ženu pracovat a činí ji tak závislou na ekonomické 

výkonnosti manžela, na jeho vydobyté ekonomické nezávislosti. Ženy jsou tak zcela 

závislé na libovůli manžela ohledně své ekonomické situace. Muži tak těží ze svých 

pozic živitelů a hlav rodin. 

Na postavení žen jako závislých a ekonomicky k blahobytu nepřispívajících se podílí 

opomíjení naprosto stěžejní úlohy žen ve vytváření toho, co lze nazvat soukromým 

blahobytem. Jde o péči o děti, přestárlé, invalidy, péči o domácnost a pracující manžele. 

Tento nesmírně důležitý a přitom ekonomicky nikterak nezohledněný rozměr příspěvku 

žen k vytváření blahobytu je ve společnosti považován za automatický. W. Beveridge, 

zakladatel britského sociálního státu, považoval za ideální sociální jednotku domácnost 

muže, ženy a dětí, která je udržována skrze výdělky muže. Mezi feministickými 

autorkami je známa pasáž, kde Beveridge ve své zprávě z roku 1942 říká, že na většinu 

žen je třeba nahlížet jako na zaměstnané životně důležitou, přesto neplacenou prací, bez 

                                                
1 Pateman,C., Patriarchal welfare state in Pierson, Ch., Casles, F.G.,The Welfare state reader,Cambridge 

2006, ss. 134-150 
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které by muž nemohl vykonávat své placené zaměstnání a bez něho by národ nemohl 

pokračovat. Jde však o to, že přes tyto přínosy žen k celkovému blahobytu, neposkytuje 

sociální stát ženám výhody rovnoprávného občanství a plnou participaci na výhodách 

sociálního státu. 

Jestliže v minulosti členky feministického hnutí, jako například Eleanor Rathborne, 

vítaly principy sociálního státu, neboť tyto měly přinést osvobození od ekonomické 

závislosti na rozmarech vůle mužů, dnešní pohled spíše varuje před pouhou výměnou 

závislosti na arbitrárním a byrokratickým rozhodováním státu, prosazujícího navíc 

patriarchální vzory. Feministky usilují o prolomení patriarchální představy dichotomie 

mezi soukromým a veřejným, živitelem a na něm závislou osobou, placenou a 

neplacenou prací. Sociální stát, paradoxně právě ten sociální stát, který co týče řady 

jeho výhod, ve velkém spoléhá na přispění a výkon žen, nemůže trvale odepírat stálou a 

úplnou participaci žen na rozhodnutích o jeho podobě a využívání jím poskytovaných 

služeb. 

Pokud jde nároky na dávky poskytované sociálním státem, prosazuje část 

feministického hnutí, aby ženy měly tento nárok přímo odvozený od jejich vlastních 

životních podmínek, nikoli od ekonomických podmínek manžela. Část feministických 

autorek prosazuje tzv. „ dezintegraci“, která rozdělí muže a ženu v manželství a to jak 

pro účely daňové, tak pro účely dávek závislých na výši příjmů, neboť považovat 

manžele za společnou jednotku pouze prohlubuje závislost ženy na muži.  Jde tak o 

překonání existujícího modelu manželství. Dalším požadavkem pak je, aby dávky 

určené na děti byly adresovány přímo matkám, nikoli jejích manželům nebo spolu 

žijícím mužům.  

To co bylo řečeno výše, staví ženské feministické hnutí před rozhodnutí jakou strategii 

zvolit proto, aby byla odvrácena diskriminující závislost ženy na muži. Má ženské hnutí 

požadovat dokonalou rovnost s muži? Všechny aspekty právní, politické a občanské 

práv jednotlivce mají být uplatňovány bez rozdílu na pohlaví? Mají být vytvářena tzv. 

genderově neutrální zákony týkající se občanských, tedy i sociálních práv? Nebo mají 

ženy požadovat, aby byla uznána a právně normována odlišnost žen od mužů? Mají být 

právně fixovány nejen potřeby žen týkající se fyzických odlišností, ale i potřeby 

vyplývající z jejich zásadního podílu na vytváření soukromého, rodinného blahobytu? 
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Pokud jde zodpovězení těchto otázek je feministické hnutí stále ještě rozděleno mezi 

jednotlivé politické proudy jako je liberalismus nebo socialismus a nelze tak čekat zcela 

jasné odpovědi na tyto otázky. Přesto má feminismus nesmírně mnoho co říci, jak 

k historickému vytváření sociálnímu státu, tak k jeho podobě v budoucnu. 

3 Kapitola 

3.1  Historický vývoj sociálního státu ve Velké Británii a USA 

Britský stát blahobytu není výsledkem ani Druhé světové války, ani výtvorem 

poválečných labouristických vlád. Jeho kořeny jsou daleko starší a komplexnější. 

Křesťanská dobročinná aktivita k potlačení chudoby byla (třebaže dodnes nikoli zcela) 

převzata státem. Pochopitelně se státní aktivita vyvíjela od malého měřítka po větší, 

z lokálního na centrální úroveň, z benevolentního k povinnému a z částečného 

k celkovému a vzájemně propojenému. Z této změti vyčnívají čtyři základní události: 

Poor Law Act z roku 1601 a Poor Law Amendment Act z roku 1834 byly dvě styčné 

legislativní základny při snižování chudoby z období před dvacátým stoletím, Liberální 

reformy z let 1906-14, které reprezentovaly zásadní rozchod s laissez-faire 

kapitalismem a mohou být považovány za základy sociálního státu, a poválečná 

legislativa z let 1944-48 připravila scénu pro sociální stát, jak ho známe dnes. 

Tato kapitola je pouhým nástinem vývojové cesty sociálního státu a je třeba ji tak 

chápat. Samotný vývoj sociálního státu je natolik obsáhlou a složitou otázkou, že dalece 

přesahuje možnosti této práce. V této kapitole si ukážeme některé historické milníky 

britského vývoje s přesahem do vývoje USA. Jde i o otázku spornou, která je 

předmětem debat historiků a nemá za úkol tento spor vyřešit. Kapitola je řazena 

chronologicky 

Mezi nejranější motivy pro potlačování chudoby patřily obavy ze sociálních bouří a 

chronicky krátkého období pracovní aktivity v období následující epidemii moru 

(Black death) z let 1348-49. Výsledkem byla, inter alia, snaha státu o kontrolu mezd a 

pracovní mobility v Statute of Labourers 1351a Poor Law Act1388.  

Poor Law Act z roku 1601, vychází ze zákona z roku 1576, zavedl dvojí přístup: od 

každé farnosti se vyžadovalo, aby převzala odpovědnost za své chudé a bylo zavedeno 
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odlišné zacházení pro tři nové kategorie žebráků. Takzvaní „impotentní chudí“, míněno 

staří a nemocní, měli být ubytování v chudobincích,  práce schopní měli být zaměstnáni 

v house of correction, které ovšem nesloužily v prvé řadě jako ubytovací prostory, a ti, 

kteří pracovat nechtěli a měli být v těchto house of correction potrestáni. Myšlenka 

byla, že o ty žebráky, kteří pracovat nemohli, mělo být postaráno a práce schopným 

měla být práce zajištěna. Ani jeden z těchto režimů ovšem neměl být míněn jako 

trestající. 

Toto uspořádání rozumně fungovalo po období téměř dvou století, ale nakonec se jeho 

instituce, lokálně financované a adaptované na preindustriální ekonomiku, dostaly pod 

tlak růstem populace, nárůstem sociální mobility, industrializací a výkyvy ekonomiky. 

Roku 1795 nedostatek jídla a inflace, která měla svůj původ ve válce a špatné úrodě, se 

chudoba rozšířila z nezaměstnaných na ty, kteří práci měli. Důsledkem byl vznik řady 

lokálních iniciativ, obzvláště Speenhamlandský systém založeném na nahrazení mzdy 

„příjmem“ odvozeným od ceny chleba. Novinkou těchto změn bylo, že rozšiřovaly 

pomoc na pracující.  

Toto uspořádání se brzy dostalo pod tlak. Bentham věřil, že je tomu tak kvůli morální 

degeneraci mezi příjemci. Malthus argumentoval, že chudinská péče by způsobila 

nadměrný růst populace a Richardo, že by snížila mzdy a zvýšila chudobu. Patrně 

důležitější než tyto teoretické argumenty byly zvyšující se náklady na péči, částečně 

díky zvyšujícím se cenám (zvláště chleba) a kvůli zvyšující se nezaměstnanosti vojáků 

vracejících se z napoleonských válek. Výsledkem bylo, že náklady placené z místních 

zdrojů strmě rostly. 

Poor law Report a Poor Law Amedment Act 1834 byly výsledkem tohoto filozofického 

a finančního klimatu. Královská komise byla zřízena v roce 1832, její zpráva, psaná 

v duchu laissez-faire, byla sepsána Wiliamem Nassaumem Seniorem a Edwinem 

Chadwickem, dřívějším sekretářem u Benthama. Intelektuální pozadí této zprávy a 

obzvláště pozice tzv. Klasické ekonomie v otázce Poor Law, je často špatně chápána. Je 

sice pravda, že Malthus a Ricardo, v obavách z růstu populace a vyděšeni dřívějším 

dopadem Poor Law, prosazovali jeho postupné stažení. Podporovali veřejné zaopatření 

sirotků, slepých a postižených, včetně zajištění lékařské péče.  
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Poor Law Report byla celá založena na tomto přístupu, když se argumentovalo, že nový 

systém by měl obsahovat tři složky (často označované jako Principy z roku 1834): 

myšlenka nižší oprávněnosti, test přijetí do chudobince a administrativní centralizace. 

Nižší oprávněnost byla centrální doktrínou Principů 1834. Nepředpokládalo se, že by se 

vztahovala na staré a nemocné, ale pouze na práce schopné, kteří by měli být 

stimulování vyššími přínosy. Test přijetí do chudobince nebyl ani tak principem jako 

spíše prosazováním principu nižší oprávněnosti. Pokud to bylo možné, chudobinec měl 

poskytovat nižší životní standard, než byl standard toho nejnižšího pracujícího. 

Předpokládaly se další restrikce, včetně striktního oddělení manželů, žen a dětí. Cílem 

centralizace bylo vyhnout se místní korupci a nekompetentnosti, prosazení uniformity, 

zvýšení nákladové efektivnosti a posílení pracovní mobility. Rozdíl mezi Poor Law Act 

z roku 1601 a Principy na nichž je založen Dodatek z roku 1834 jsou důležité. Dřívější 

zamýšlel dát práci práce schopným bez společenského stigmatu, pozdější odrazoval od 

nároků na péči tím, že její obdržení činí nepříjemným a stigmatizujícím. 

Poor Law Amendment Act následoval rychle po vydání Poor Law Report. Navzdory 

kontroverzi mezi historiky je dnes jasné, že cílem zákona bylo hlavně implementovat 

doporučení zprávy, ale praktický dopad zákona byl poněkud jiný. Komise, které byla 

pravomoc svěřena centrální vládou, nebyla nikdy zcela schopna přinutit lokální 

administrativy pracovat podle jejích požadavků.Mnoho lidí bylo přinuceno akceptovat 

drsné podmínky chudobinců a mnoho dalších trpělo děsivým strádáním jen kvůli tomu, 

aby se takové možnosti vyhnulo. Kvůli své velké krutosti byl systém  postupně změněn 

a tak je možné považovat zákon z roku 1834 za jeden kořenů pozdějšího vývoje. 

3.2 Jiné příklady rané sociální legislativy 

Navzdory filozofickým základům Principů z roku 1834, laissez-faire bylo postupně, 

během devatenáctého století narušeno, zvláště ve třech oblastech: tovární legislativě, 

vzdělání a oblasti veřejného zdraví. První Factory Act, přijatý roku 1802 ochraňoval 

ženy a děti stanovením limitů pracovní doby a regulováním pracovních podmínek. 

Althorpův  Factory Act z roku1833 upevnil pravidla a pravděpodobně nejdůležitější 

věcí bylo jmenování čtyř inspektorů k prosazování jeho ustanovení. Toto se stalo 

implicitním uznáním práva státu regulovat určité sociální podmínky. 
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Role státu ve vzdělání se začínala vyvíjet postupně. Většina škol na počátku 

devatenáctého století byla dobročinného rázu a reflektovala převažující étos 

společenského respektu, křesťanské morálky a voluntarismu. Hnutí Sunday school mělo 

důležitou roli při výuce čtení, často s Biblí jako jediným zdrojem textu. Státní 

intervence do vzdělání začala grantem protestantským školám pro školní výstavbu tj. 

finanční podporou voluntarismu, a od roku 1847 by placeny granty pro omezené 

vzdělávání učitelů. Ustanovená školská komise byla oprávněna (ale nikoli povinna) 

poskytovat základní docházku financovanou smíšenou formou z centrálních a 

z lokálních zdrojů. Výsledný systém byl kompromisem, ve kterém nově založené školy 

koexistovaly s dobrovolným sektorem. Pozdější vývoj učinil základní školní docházku 

povinnou v době mezi pěti a deseti lety (Mundella’s Act z roku 1880) a fakticky 

bezplatnou (Free Grant Act z roku 1891).Mezi mnoha vysvětleními těchto změn se 

jedno stále opakuje – argument národní efektivity, který ospravedlňoval státní zapojení 

ve vzdělání na bázi toho, že tento přístup učiní pracovní sílu více produktivní a tak 

přispívající k ekonomickému růstu. Dále je argumentováno, že Zákon z roku 1870 byl 

povzbuzen rozšířením volebního práva v roce 1867, což vytvořilo potřebu vzdělávat 

rostoucí elektorát. 

Třetí trhlina na poli kapitalismu laissez-faire bylo veřejné zdraví. V první polovině 

devatenáctého století urbanizace (převážně jako důsledek industriální revoluce) a růst 

populace vedl k rychlému růstu měst, následkem byl nedostatek ubytování,  spojený 

s hygienickými problémy. Obzvláště chudí byli sužováni tyfem a tuberkulózou a 

sériemi epidemií cholery, přenášenými vodou, které napadaly všechny, včetně středních 

tříd s jejich přímým přístupem k dodávkám vody. 

Toto bylo problémem. Řešení zahrnovalo jméno Edwina Chadwicka, jehož Zpráva o 

hygienických podmínkách pracující populace ve Velké Británii (UK,1842)  byla 

pozoruhodná pro vysokou kvalitu své statistické analýzy. Chadwick původně 

prosazoval kanalizaci jako veřejný počin přičemž náklady na jejíž vybudování by se 

zařadily pod náklady spojené s Poor Law. Zpráva ovšem obsahovala více doporučení 

pro intervence. Jejím hlavním doporučením (třebaže založeném na chybné teorii 

přenosu cholery) bylo, že kanalizace měla být oddělena od ostatních vodních zdrojů, 

skrze uzavřené potrubí. Zpráva se setkala se značnou opozicí, jak technickou, tak 
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založenou na finančních, ideologických a politických argumentech. Výsledkem bylo 

zpoždění legislativy a počáteční neúčinnost. Po několika falešných startech Zákon o 

veřejném zdraví z roku 1875 ustanovil jasné povinnosti místních úřadů a zůstal 

základem pro většinu veřejných zdravotnických aktivit až do roku 1936. 

Toto byla situace v sedmdesátých letech 19. století. Stát pomalu začínal být zapojen do 

rozšiřujících se oblastí sociálního a ekonomického života. Jakkoli klasičtí ekonomové 

podporovali většinu z nové legislativy, vítězící doktrínou bylo stále převážně laissez-

faire. 

3.3 Liberální reformy 

Třetím hlavním vývojovým obdobím byly Liberální reformy v letech 1906 a 1914. 

Historikové debatují nad délkou tohoto období výbuchu aktivity, které bylo v rozporu 

s ideologií Liberální strany devatenáctého století. J.R. Hay rozlišuje tři vlivy 

v oblastech, které historici považují za základ reforem: tlak zdola, proměna postojů 

k ustanovení sociálního státu a vliv institucí. 

 

3.4 Tlak zdola 

Existuje široká shoda, že politický tlak pracující třídy byl jedním z původců reforem, 

třebaže tento vztah není jednoduchý. Je otázkou, proč když byly reformy tak populární, 

se nestaly volebním tématem, nebo proč prosazení reforem trvalo tak dlouho od 

volebních reforem z roku 1867. Tyto otázky jsou stále předmětem debaty mezi 

historiky.  

 

3.5 Proměna postojů 

Proměna postojů směrem k zajištění sociálního státu povstala mezi politickou elitou 

z přesvědčení o potřebě národní výkonnosti. Nejjednodušším argumentem bylo, že 

ekonomický růst závisí na zdravé a vzdělané populaci. V příkrém kontrastu s Principy 

z roku 1834 argumentuje řečník v parlamentní rozpravě:  
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„Budoucnost Britského impéria, triumf sociálního pokroku a svobody Britské rasy 

nezáleží ani tak na síle armády, jako na obraně našich dětí v jejich bitvě o život.“ 

Argument národní výkonnosti učinil sociální reformy politicky respektované. 

Druhým důvodem pro širokou akceptaci státních zásahů byla změna postojů k chudobě. 

Sociální průzkumy, které byly učiněny na přelomu století (Booth a Rowntree) a studie o 

zdraví rekrutů z Búrských válek ustoupily empirickým poznatkům. Dopady těchto dat 

na veřejné mínění byly komplexní a ukázaly, že chudoba je mnohem více rozšířena, než 

se věřilo, a že ne všechna chudoba, dokonce i mezi práce schopnými, je zapříčiněna 

morální zkažeností. Tím také vyvstaly pochybnosti o účinnosti soukromé filantropie. 

Třetím důvodem pak byl nárůst kolektivismu ve společnosti. “Starý liberalismus„ který 

oponoval státním zásahům, měl dvojí kořeny, a to sice v individualistické filozofii 

„přirozených práv“ spisovatelů jako byl Spencer, a v utilitarismu. Mezi lety 1860 a 

1900 řada filozofů, třebaže neobhajovala přímo kolektivismus, upozornila, že tradiční 

definice individuální svobody jako nepřítomnosti donucení je příliš úzká. Bylo 

argumentováno, že „pozitivní svoboda“ by měla zahrnovat nejen ekonomickou 

svobodu, ale také určitou míru ekonomického zajištění nebo bezpečnosti. Pokračovali 

v tom smyslu, že stát by při prosazování individuální svobody měl zaujmout aktivní roli 

v sociálních reformách.  Toto je jádro “ Nového liberalismu“. 

V tomto kontextu měnícího se myšlení se stal důležitým německý příklad. Mezi lety 

1883 a 1889, hlavně jako protiváha socialistické agitaci, vytvořila německá vláda 

vedená Bismarkem, široký systém sociálního pojištění, který zahrnoval povinné 

odvody, které zaručují přispěvateli systém garantovaných dávek, bez hrozby zjišťování 

přijmu a chudobinců. Tento vzor byl prozkoumán Lloyd Geoergem a měl hlavní vliv na 

podobu Zákona o národním pojištění z roku 1911. 

. Uvádí se, že byrokracie jako civilní správa měla svůj vliv. Je popisován proces, kdy 

skupina úředníků byla vysílána na místo, aby problém vyšetřila. Výsledkem jejich 

zjištění byla zvýšená povědomost o problému a tak se rozšířil objem prostředků na 

jejich řešení. Experti tedy přispěli ne jenom ke způsobům řešení sociálních problémů, 

ale také ke škále problémů, které byly nahlíženy jako vhodná oblast zájmů veřejné 

politiky. 
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3.6  Nová opatření 

Ať už byly jejich příčiny a motivy jakékoli, reformy z let 1906-14 byly významné podle 

všech měřítek té doby a zvláště pak v kontextu doby. Nová opatření se týkala dětí, 

penzistů, nezaměstnaných, zdravotnictví a daňové politiky. 

Co se týče dětí, Zákon o vzdělání z roku 1906 (ustanovení o stravování) dovoloval (ale 

nevyžadoval) lokálním úřadům poskytovat školní stravování pro chudé děti, Zákon o 

vzdělání z roku 1907 (administrativní ustanovení) zavedl lékařské prohlídky dětí, a 

Zákon o dětech z roku 1908 stanovil jako trestný čin zanedbávání dětí jejich rodiči. 

Motivy těchto zákonů byly částečně humanitární a částečně motivované úsilím o 

národní výkonnost. 

Pokud jde o penze, Zákon o starobní penzi z roku 1908 zavedl penzi ve výši pěti šilinků 

(tj. 25 pencí) na týden pro lidi ve věku nad 70 let, jejichž příjmy byly pod hranicí 31 

liber za rok, třebaže vyloučil předchozí pobíratele podle Poor Act a některé lidi 

z morálních důvodů. Tento zákon nebyl založen na předchozí příspěvkové povinnosti, 

tedy na systému zásluhovosti. 

Nezaměstnanost a minimální mzdy  

 Dřívější různorodé návrhy na vyřešení tohoto rostoucího problému se setkaly s malým 

úspěchem. Jakékoli akceptovatelné řešení muselo splňovat čtyři kriteria: muselo přinést 

minimální změny pro pracující na pracovním trhu, tak aby uspokojilo jednotlivce, 

národohospodáře a průmyslníky, za druhé muselo být převážně samofinancovatelné, tak 

aby se vyhnulo zvýšení přímého zdanění nebo znovuzavedení cel a poplatků. Muselo 

být oddělené od Poor Law, aby nedocházelo k diskriminaci mezi „zasloužilými či 

potřebnými“ a zbytkem chudých. Nakonec muselo být dostatečně atraktivní, aby 

odvrátilo hrozbu socialistů. Výsledný balíček obsahoval tři prvky: dobrovolné pracovní 

výměny, které by pomáhaly pracujícím na pracovním trhu, bylo zřízeno omezené 

schéma pojištění proti nezaměstnanosti a Rozvojový fond, který by financoval výdaje 

na veřejné práce v době ekonomického útlumu podporovaného z prostředků místních 

úřadů. 
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Nezaměstnanecký pojistný systém byl poměrně limitovaný, vztahoval se na úzký okruh 

odvětví, pouze zaměstnanci vydělávající méně než 160 liber za rok byli kryti pojištěním 

a dávky byly tak nízké, aby nepodporovaly dobrovolnou nezaměstnanost. Ostatní 

industriální legislativa, včetně Trade Disputes Act a Workmen´s Compensations Act 

z roku 1906 a Trade Boards Act z roku 1909, dávala vládě omezené možnosti zavést 

minimální mzdy. Bylo znáno, že nezaměstnanost a nemocnost jsou vzájemně spojeny a 

zákon o Národním pojištění z roku 1911 obsahoval také zdravotní pojištění. 

Kombinovaný balík byl financován týdenními příspěvky ve výši devíti pencí, z čehož 

pět pencí bylo placeno pracujícím a zbytek zaměstnavatelem. 

Národní zdraví 

Jakkoli nezaměstnanecké pojištění bylo převážně výsledkem tlaku pracující třídy, 

zdravotní pojištění bylo výsledkem zájmu o národní efektivitu. Před rokem 1911 byly 

dobrovolné nemocnice pro ty, kteří si nemohli dovolit jim přispívat, zbytku nabízeli 

lékařskou péči nemocnice zřízené podle Poor Law  péči, která byla bezplatná a většinou 

nikoli stigmatizující. Zákon z roku 1911 provedl v tomto uspořádání drobné změny. 

Finanční krytí rozšířeno jen na živitele rodin, kteří byli oprávnění k výplatě 

nemocenských dávek, bezplatné zdravotní péči a lékům a přístupu do léčeben. 

Daňová politika 

Daňové spory tohoto období se týkaly výše cla a progresivní daně z příjmu. Tradiční 

ekonomický argument byl, že zdanění by mělo být založeno na principu takzvané 

„rovné oběti“ (implikující daň z hlavy) nebo „ rovnoměrně proporční oběti“ (implikující 

proporční daň). Oba přístupy vylučují redistribuci skrze daňový systém. Na přelomu 

století byla omezená podpora redistribuce prováděné veřejnými výdaji placených 

z daňového systému. Edgeworth obhajuje progresivní zdanění apelem na opuštění 

principu rovné částky a zavedení principu rovné procentní sazby daně. 

Rozdílnou argumentační linkou se vyznačují lidé jako Hobson, kteří tvrdí, že prvky 

monopolismu vedou k  sub-optimálnímu rozdělení příjmů, což vede ke snížení celkové 

poptávky. Tímto vyzdvižením nezaměstnanosti zapříčiňující nižší poptávku, která 

ovšem může být nahrazena redistribucí příjmů, Hobson předznamenal Keynese zhruba 

třicet let před publikací Obecné teorie. Ostatní, obzvláště socialisté, vidí progresivní 
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zdanění jako nástroj sociální spravedlnosti., jak již bylo uvedeno v předešlé kapitole 

této práce. 

Při hodnocení reforem vyvstávají dvě závažná témata k debatě: jaké byly důvody 

reforem a byly tyto reformy nějak zvláště radikální? Na jedné straně je uváděno, že 

v podstatě současné zavedení systému starobních penzí, pojištění proti nezaměstnanosti, 

nemocenských dávek a progresivního zdanění, to vše podporované intervenující 

filozofií Nového liberalismu, znamenalo elementární průlom do dřívější ekonomické a 

politické doktríny. 

Na druhé straně bližší pohled na individuální programy nám dává poněkud méně jasnou 

odpověď. Penzijní schéma, třebaže nebylo založeno na systému zásluhovosti a 

předchozího přispívání, bylo do značné míry podmíněno výší příjmů a vztahovalo se na 

pouze na starší 70 let, které nikdy nevyužívaly chudinského systému, a které nebyly 

vyloučeny z tzv. morálních důvodů. Jejich hlavním cílem bylo posílit národní 

soutěživost vyloučením neefektivní pracovní síly (opět argument národní efektivity). 

 Pojištění proti nezaměstnanosti bylo založeno částečně na týdenních příspěvcích 

zaměstnanců (placených jednorázově a proto zpětně) a vztahovalo se na několik 

relativně kvalifikovaných profesí v určitých oborech. Nemocenské dávky byly 

financovány stejnými příspěvky a dávky zdravotní péče se vztahovaly pouze na živitele 

rodin. Je proto možné argumentovat, že reformy byly relativně drobné, s omezeným 

dopadem, a že jedině penzijní systém byl výrazně redistributivní  směrem od bohatých 

k chudým. Nový liberalismus z tohoto úhlu pohledu nebyl příliš inovativní, 

bezvýhradně podporoval kapitalismus a v tomto smyslu byl pouze reinterpretací Starého 

liberalismu. 

Je tedy možné říci, že Liberální reformy nebyly v žádném ohledu unikátní. Německo, 

jak jsme viděli, představilo systém sociálního pojištění v osmdesátých letech 

devatenáctého století, motivovaný hlavně strachem ze sociálních nepokojů. Nový 

Zéland představil systém bezpříspěvkových penzí v roce 1898, mezi jinými z důvodů 

národní efektivnosti, tváří tvář zvyšující se mezinárodní soutěži ekonomik založených 

na exportu. Do roku 1908 Dánsko, Irsko, Rakousko a Austrálie měly určitý druh 

sociální legislativy. Liberální reformy, třebaže byly jedním z raných příkladů národně 
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organizované snahy o zvýšení příjmů, nebyly ani první, ani nereprezentují zásadní 

rozchod s předchozím uspořádáním, a ani nejsou odlišné od vývoje v dalších zemích. 

 

3.7  První světová válka a meziválečné období v Británii 

3.7.1 Bydlení 

V kontrastu s obdobím let 1906 a 1914, což byla léta bohatá na události, byla 

následující doba převážně obdobím stagnace sociální politiky, s jednou důležitou 

výjimkou, a to bydlením. V této době se také odehrály zásadní změny v pojištění proti 

nezaměstnanosti.  Oblast bydlení, pravděpodobně více než  ostatní oblasti sociálního 

státu, obzvláště během a po První světové válce, měla zásadní dopady na tehdejší 

správní instituce. Před rokem 1914 téměř všechna bytová výstavba byla zajišťována 

soukromým sektorem.  Systém fungoval dobře pro ty, kteří si ho mohli dovolit, ale pro 

skupiny s nejnižšími příjmy, obzvláště ve velkých městech, vedl k přelidnění a 

nedostatečným hygienickým podmínkám. V čistě technickém smyslu trh s bydlením 

fungoval, ale politici shledávali výsledek nepřijatelným jak z důvodů veřejného zdraví a 

veřejného pořádku, tak z důvodů charitativních. Dřívější legislativa měla malý efekt, 

hlavně protože neukládala žádné povinnosti místním úřadům, pokud jde záležitosti 

bydlení chudých. Třebaže podmínky bydlení pracující třídy vzbuzovaly pokračující 

obavy v pozdějších částech devatenáctého století, odezva byla omezena převážně na 

filantropické snahy. 

Po roce 1918, a to nejméně ze tří důvodů, se bydlení stalo otázkou, pro jejíž řešení 

stávající metody přestaly být nazírány jako dostačující. Zaprvé, byl zde akutní 

nedostatek domů kvůli zhroucení nabídky (zastavení výstavby během první světové 

války a zhoršení stavu stávajícího bytového fondu) a sílící poptávky (lidé žili déle a 

ženili se mladší, a mobilita mezi mladou populací se zvýšila). Zadruhé, nedostatek 

domů a bytů byl považován za politicky příliš citlivý, než aby byl ponechán soukromé 

charitě a volnému uvážení místních úřadů. V roce 1918 bylo demobilizováno velké 

množství vojáků a panovaly obavy ze sociálních nepokojů (Ruská revoluce proběhla 

v předchozích letech). Slib Lloyd George z listopadu 1918, že „učiní Británii zemí 
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způsobilou k tomu, aby v ní mohli žít hrdinové“ byl chápán jako závazek, který by bylo 

politicky nebezpečné nedodržet. 

Třetím důvodem, proč bylo zajištění bydlení považováno za závazek vlády bylo, že 

intervence už probíhala, ačkoli zavedení kontroly výše nájmů v roce 1915 bylo nouzové 

válečné opatření. S kontrolou nájmů je to jako s kouřením – jestliže s ní nikdy nezačne, 

jde se bez ní obejít, ale jakmile je spuštěna, je těžké se jí vzdát. Do roku roku 1918 bylo 

pro mnohé nemožné zaplatit tržní cenu bydlení, která ostře stoupla kvůli nedostatku, 

stejně jako přesvědčení, že kontrolované nájmy jsou „ spravedlivé“ nájmy. 

Jelikož okamžité uvolnění bylo politicky nemožné, vláda se rozhodla převzít 

odpovědnost za lidi závislé na nájemním bydlení, lidi z nižšího konce trhu bydlení, 

skrze přímá ustanovení o nájemním bydlení, tak aby mohla nájmy kontrolovat. 

Výsledkem byl „Housing and Town Plannig Act „ z roku 1919 (tzv. Addisonův zákon) 

obsahující tři ustanovení: místní úřady byla svěřena nebo udělena povinnost napravit 

nedostatek ubytovacích kapacit v jejich oblastech, výstavba domů byla uznána 

přednostní potřebou spíše než snaha o vyčištění slumů  a operace obdržela finanční 

podporu centrální vlády,která zajistila, že celková cena výstavby domů bude nižší než 

náklady na zavedení a zvýšení stávajících lokálních daní.  V kontrastu s přístupem 

devatenáctého století, zákon obsahoval nové principy – centrální dohled a potřeby 

nových subvencí. Toto mělo tři dlouhodobé efekty: uznání, že bydlení je legitimní 

oblastí pro vládní intervence, ve smyslu veřejné služby v opozici k pouhé regulaci, a 

zároveň ustanovení o ubytování a o dotovaném nájemném naznačoval pohled na 

bydlení jako na sociální službu, a tato služba měla být zajišťována lokálními úřady. 

Tento zákon společně s kontrolou nájmů položil základy politiky bydlení, která trvala 

téměř do současnosti.  

Addisonův zákon se setkal s jistým úspěchem. Nicméně, štědré dotace, když kapacita 

stavebního průmyslu byla už napjatá poptávkou soukromého sektoru, vedly 

nevyhnutelně k zvýšení nákladů a poté co poválečný boom ochabl, výsledkem bylo 

zastavení veřejných výdajů předpokládaných tímto zákonem. Housing Act z roku 1923 

(Chamberlain’s Act)  redukoval subvence a položilo břemeno nepřiměřených nákladu 

na místní daňové výnosy. Ale subvence byly příliš malé než aby pomohlo nejhorším 
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případům. Systém byl užívám hlavně soukromými stavebníky pro cenově umírněné 

domy pro střední třídu a pro bohatší část pracující třídy. Naděje, že proces přinese 

levnější bydlení pro méně zámožné vrstvy zůstala nenaplněna, částečně proto, že 

kontrola nájmů omezila mobilitu bydlení (což je opakující se téma). Labouristická vláda 

v roce 1924 seznala, že subvence se nedostávájí k těm, kteří je potřebují nejvíce (další 

opakující se jev). Wheatleyův zákon z roku 1924 rozšířil subvence za podmínky, že 

budou použity pro domy s kontrolovaným nájemným  financované z místních zdrojů. 

Toto posílilo místní stavební úřady a Wheatleyho a Chamberlainovo schéma fungovaly 

bok po boku až do konce roku 1933 kdy bylo seznáno že nedostatek bytových kapacit 

byl vyřešen. 

Shrnuto, První světová válka a období po jejím skončení znamenalo zavedení kontroly 

nájmů a ustanoveních o podpoře bydlení místními úřady. Ovšem netěžily z toho 

všichni. Ačkoli celkový počet domů a bytů zůstal nedostatečný, zvláště těch co by 

mohli dovolit nejchudší. Obzvláště, když většina lokálně zajišťovaného bydlení 

zůstávalo mimo dosah chudých dělníků, kteří stále spoléhaly více na soukromý sektor. 

Tento fakt byl uznán v roce 1938 Zákonem o výstavbě, který pokračoval v kontrole 

nájmů malých domů. Argumentuje se, že pokračování v kontrole nájmů udržovalo 

nedostatek bytů, přetrvával malý stimul pro soukromý sektor poskytovat nájemní 

bydlení pro méně zámožné. A jde pokračující příběh ve znamení značných subvencí, 

neekonomických nájmů a dlouhých čekacích listin na byty, to vše pod taktovkou 

výstavby místních úřadů. 

 

3.7.2  Pojištění proti nezaměstnanosti 

Od roku 1920 do roku 1940 nezaměstnanost nikdy neklesla pod jeden milión a vrcholu 

dosáhla se třemi milióny nezaměstnaných. Tváří tvář této situaci pojištění proti 

nezaměstnanosti jakožto pojištění prakticky zkolabovalo. Tato situace se opakovala v 

mnoha dalších zemích, včetně řešení stejných problémů, stejné debaty a v podstatě 

stejných řešení. 

Vývoj v dvacátých letech 20. století     
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Zákon o pojištění proti nezaměstnanosti z roku 1920 rozšířil účinnost zákona z roku 

1911 na více pracovníků a stanovil dále platby pro vyživované rodinné příslušníky. Byl 

chvatně připraven tváří v tvář stoupající poválečné nezaměstnanosti, nejvyšší mezi 

demobilizovanými vojáky. Zákon byl odsouzen k nezdaru kvůli stoupající 

nezaměstnanosti nevyhnutelně podkopávající pojišťovací aspekty systému. To vedlo 

k pokračujícímu balancování mezi přispíváním do systému a dávkami z něj a k sérii 

opatření, která měla uchovat zdání pojištění, i když placení dávek nefinancovaných 

z příspěvků nutně narušovalo pojišťovací princip. Platby těchto dávek z pojišťovacího 

fondu se uskutečňovaly částečně proto, že lokálně financovaný systém Poor Law 

nemohl zvládnout masu nezaměstnaných a zároveň proto, že nezaměstnaní úporně 

vzdorovali systému Poor Law, tak jak byl nastaven.  Pomalu rostlo poznání, že pojištění 

má problémy dokonce s krátkodobou nezaměstnaností a že je totálně neadekvátní tváří 

dlouhodobé nebo masové nezaměstnanosti.  

Výsledkem práce Blanesburghova výboru bylo zavedení dvou dávek. Standardní dávka, 

která byla placena po nedefinovanou dobu každému, kdo se stal plátcem do systému bez 

ohledu na výši jeho příspěvku. Přechodná dávka byla placena jako právo pro ty, kteří 

nesplňovali ani minimální požadavky pojišťovacího schématu, ale doložili, že „skutečně 

hledají práci“. Obě dávky byly placeny z pojišťovacího fondu. Přechodné dávky 

chránily nezaměstnané před Poor Law, které bylo reorganizováno v roce 1929, kdy byly 

pravomoci převedeny na Public Assistance Committees (PACs) spravované místními 

úřady.  

V roce 1930 změnila labouristická vláda nařízení o přechodných dávkách a to ve dvou 

směrech: dohledem nad vyplácením dávek pověřila Sdružený fond (včetně poplatků 

centrální vlády) na rozdíl od pojišťovacího fondu a uvolnila klauzuli o „skutečném 

hledání práce“. Výsledkem bylo, že počet osob pobírajících přechodné dávky se 

zdvojnásobil během dvou měsíců, takže celkové náklady činily 19 miliónů liber 

v prvním roce, právě když vrcholila ekonomická krize.  

Krize v roce 1931 a škrty dávek 

V pozdějších letech třetí dekády dvacátého století se jedna část politiky zabývala 

myšlenkou, jak nastavit a financovat dávky v nezaměstnanosti, zatímco další časti 
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uvažovaly o krizi více obecně, zvláště pak jak snížit nezaměstnanost. Ekonomičtí 

radikálové, a nejzjevněji Keynes, s podporou Liberální strany a různých politiků 

z ostatních stran, prosazovali expanzivní výdajovou politiku alokovanou na veřejné 

práce. Ekonomičtí konzervativci jako Ramsay MacDonald a jeho kancléř Philip 

Snowden sledovali tradiční ortodoxní linii podporujíce výdajové škrty, vyrovnané 

rozpočty a nízké vládní zadlužení.V krizovém roce 1931 ekonomičtí konzervativci 

dominovali. Rozhodnutí udržet zlatý standard přísnou fiskální a monetární politikou, 

obzvláště snížením dávek v nezaměstnanosti,  vedlo k rozpadu labouristického kabinetu 

a vytvoření Národní vlády pod vedením Ramsaye MacDonalda. To vše za výdajových 

škrtů, nezaměstnanosti a prohlubujících se sporů. 

Rapidní eskalace výplat dávek v čase ekonomické krize vedla k okamžité akci. Dávky 

byly sníženy o 10 procent, ze 17 šilinků (85 pencí) na 15 šilinků a 3 pence (76 pencí) v 

roce 1931. Standardní dávky byly omezeny na dobu 26 týdnů a administrace 

přechodných dávek byla převedena místní PAC’s, třebaže zůstávala placena 

z centrálních rozpočtů. 

Je předmětem sporů, zda dávky reálně klesly neboť ceny klesaly také. Mezi lety 1921 a 

1931 celkové ceny spotřebního zboží o zhruba 28 procent a z toho jídlo, oblečení, 

palivo, kleslo ještě více. Při srovnání s rokem 1927 (kdy byly přechodné dávky 

zavedeny) ceny spotřebního zboží klesly o 8 procent, třebaže ceny bydlení vzrostly o 2 

procenta. Patrně velkou důležitost pro vysvětlení hněvu vyvolaného těmito škrty byl 

způsob jejich zavádění. Role PAC’s byla v tomto kontextu stěžejní a měla důsledky pro 

boj proti chudobě až do současnosti. Oprávněnost pobírání dávek se zpřísnila, ačkoli 

měla své lokální odlišnosti, což bylo dále předmětem zloby. Interpretace  klauzule o 

„skutečném hledání práce“ se zpřísnila. Navíc, do roku 1931, v ostrém kontrastu 

s uspořádáním po roce 1927, PAC’s spravovaly systém přechodných dávek na bázi 

tvrdého testování příjmů domácností podle systému zavedenému Poor Law. Pobírání 

přechodných plateb skrze PAC’s mělo za výsledek vracení řešení nezaměstnanosti pod 

systém Poor Law.  

Často není doceněno, že zoufale kritická situace nezaměstnaných ve třicátých letech 

nebyla typická pro zemi jako celek. Výše nezaměstnanosti se silně lišila mezi regiony a 
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dlouhodobá nezaměstnanost byla koncentrována v omezeném počtu upadajících oblastí. 

Zatímco nezaměstnaní trpěli, životní standardy řádně zaměstnaných významně rostly.  

 

 

 

3.7.3  Zákon o nezaměstnanosti z roku 1934 

Vycházel ze zprávy Holman Gregorovy Královské komise z roku 1932, jejímž hlavní 

doporučením bylo celkové oddělení pojištění proti nezaměstnanosti od samotného 

opatření na podporu dlouhodobě nezaměstnaných. Následně byl zákon rozdělen do 

dvou částí. První část rozšířila povinné pojištění na více pracujících, obnovila dávky na 

jejich úroveň před škrty v roce 1931, organizovala odvody do systému na bázi 

třetinových příspěvků od pracovníků, zaměstnanců a vlády a současně zřídila 

nezávislou komisi, která řídila chod systému s odpovědností vůči těm, kteří pobírali 

dávky pojištění. Část dvě se zabývala asistencí pro lidi, kteří nebyli kryti pojištěním 

nebo těch, kterým pojištění vypršelo. Dávky byly vypláceny z obecných vládních fondů  

na národní bázi nově zřízenou Unemployment  Assistance  Board. Platby byly 

vypláceny podle potřebnosti s přihlédnutím k rodinným okolnostem. Principy menší 

oprávněnosti byly konečně dovedeny do konce. Šestnáct let po konci První světové 

války měla Británie systém péče o nezaměstnané, který fungoval nepřerušovaně a 

rozumně. 

Sociální opatření ze let 1906 až 1914 byla neadekvátní masové nezaměstnanosti z mezi 

válečného období. Zákon o vdovách, sirotcích a věku odchodu do penze z roku 1925 

(rozšířený dalším zákonem z roku 1929) představil první národní systém s povinnými 

penzemi, systém zdravotního pojištění z roku 1911 byl rozšířen a byly provedeny akce, 

které měly zajistit bydlení. Většina legislativy byla produktem dvacátých let. Ve 

třicátých letech  20.století bylo budování sociálního státu přerušeno, nová opatření byla 

stěží víc než krizový management.  Hlavní lekcí pro budoucnost bylo poznání, že 

kapitalismus laissez-faire nemůže vyřešit problém nezaměstnanosti - v této oblasti byla 

státní investice nezbytná. Když intervence přišla ve formě znovuvyzbrojení a válečné 
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produkce, problém nezaměstnanosti zmizel  – nešťastný způsob, jak ukončit nešťastné 

období v britské sociální politice. 

 

3.8  Meziválečná chudinská péče v USA 

3.8.1 Kořeny New Dealu 

V tomto stádiu bude poučné se seznámit se s vývojem ve Spojených státech 

amerických, kde účast vlády na podpoře příjmů (minimálně na federální úrovni) začala 

v mezinárodním srovnání později. Neexistoval žádný americký ekvivalent Liberálních 

reforem ani analogie širokého modelu britského sociálního státu během první světové 

války a po ní. Před rokem 1935 byla shoda na tom, že s výjimkou časů katastrof, žádné 

práceschopné osoby nesmějí být bez práce. Veřejná pomoc byla nahlížena jako charita a 

její obdržení sebou obecně neslo sociální stigma. Do třicátých let taková pomoc 

existovala hlavně ve formě příspěvků státních a lokálních vlád třebaže soukromé 

systémy měly také omezenou roli. Do roku 1929 přibližně 75 procent podpory 

přicházelo z veřejných fondů, hlavně místních. Až do roku 1933 federální vláda 

neplatila žádné granty a neorganizovala žádné programy na podporu nebo pojištění, s 

výjimkou vlastních zaměstnanců. Určitá část výdajů byla vydávána v případě lokálních 

katastrof, ale nezaměstnaným žádná federální podpora nebyla zaručena. 

Kritéria a výše dávek se lišila hlavně místně. Mezi běžně vyžadované podmínky příjmu 

pomoci byla například tzv. „pauper’s oath“ což je patrně cosi jako prohlášení o 

nemajetnosti, zbavení volebního práva (ve čtrnácti státech), trvalý pobyt a podmínka, že 

příjemce žije v chudobinci. Ve státech, kde byla pomoc i pro lidi mimo chudobince, 

byly platby velice nízké, mnoho míst poskytovalo dávky jen v naturáliích. 

Detailní vysvětlení, proč se toto uspořádání ostře změnilo ve třicátých letech tohoto 

století ,je velmi složité a je předmětem sporů. Položme si pouze základní otázky, které 

mají nastínit hlavní problematiku. Zaprvé, proč podpora příjmů začala na národní 

úrovni v USA tak pozdě? Do roku 1930 mělo 27 zemí nějaký druh veřejný systému 

chudinské podpory. Mezi průmyslovými zeměmi to později než USA byly Norsko, 

Japonsko a Švýcarsko.  A proč byla výše této podpory v mezinárodním srovnání tak 
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nízká? Odpověď je komplexní, většina autorů se soustřeďuje na soubor tří důvodů: vliv 

ideologie, kulturní a politická rozrůzněnost v USA a vliv nátlakových skupin. 

Za druhé, proč měla podpora tuto podobu? Z menší části to byla inspirace ostatními 

zeměmi jako Británie, Německo, Francie, Kanada a Švédsko. Z větší části to však byla 

snaha zabránit radikálnějším návrhům. Zákon o sociálním zabezpečení z roku 1935 byl 

jakousi ústupovou cestou, která měla zabránit přijetí extrémně drahých řešení, jako byl 

Townsend Plan. 

Konečně je otázkou načasování reforem. Před rokem 1930 byl tlak na reformy 

především z dlouhodobých trendů, jako byl zejména technologický vývoj, úpadek 

rodinných farem a zmenšování velikostí průměrných domácností. Krize ve třicátých 

letech přinesla rychlý vývoj. Nezaměstnanost rostla po roce 1929, místní výdaje na 

chudinskou podporu překonávaly klesající výnosy z daní a stejným problémům čelil 

státem provozovaný systém pomoci v nouzi, takže federální zásah se stal 

nevyhnutelným. Podle zákona z roku 1932 bylo z federálních fondů poskytnuto státům 

300 miliónů, jako úvěry na jejich chudinské programy. 

 

3.8.2  Zákon o sociálním pojištění z roku 1935  

Zákon z roku 1935 vytvořil pro USA, to co nazýváme širokopásmovým nebo 

širokoúhlým systémem. Ustanovil dvě hlavní schémata pojištění a tři hlavní formy 

podpory spravované novým Úřadem sociálního zabezpečení, jehož pravomoci a 

povinnosti byly vyloženy v Části VII  zákona. 

Federální starobní pojištění bylo financováno z odvodů zaměstnanců a zaměstnavatelů, 

upravených v Části VIII. Původní představa byla, že budou provozovány hlavně podle 

pojistně matematických plánů ve shodě s rozsahem dávek a financováním.  

Federální podpora státům na dávky v nezaměstnanosti byla zaručena Částí III zákona, 

financovaná byla daňovými odvody zaměstnavatelů zakotvenými v Části IX. Na rozdíl 

od penzijního pojištění, které bylo federální, pojištění proti nezaměstnanosti bylo 

organizováno státy, které měly široké pravomoci ohledně precizace formy jeho 

uspořádání. Ačkoli schéma neposkytovalo žádné dávky pro momentálně nezaměstnané, 
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a toto byla nejkontroverznější část zákona, mnoho zaměstnavatelů se ostře stavělo proti 

jakýmkoli formám náhrad nezaměstnaneckým. Přesto však všechny státy a teritoria 

měly do roku 1937 takové schéma.  

Starobní podpora (Část I) poskytovaná hotovostními platbami, které byly závislé na 

výši příjmů a byly poskytované přestárlým skrze federální granty státům  podle 

schválených plánů. Představa byla, že náklady by klesaly tak, jak by se dávky podle 

Části II stávaly splatnými. Do roku 1940 51 států nabízelo Starobní podporu. 

Podpora slepým (Část X) byla poskytovaná z federálních grantů schváleným státním 

plánům na pomoc potřebným slepým. Do roku 1940 se celkem 43 států kvalifikovalo 

pro federální fondy. 

Podpora závislým dětem (Část IV) byla placená z federálních grantů převedených na 

státy ve formě hotovostní podpory rodinám s potřebnými dětmi do věku 16 let (případně 

do 18 let, pokud pravidelně navštěvovaly školu). Šlo o děti trpící nedostatkem 

rodičovské péče z důvodů smrti rodičů nebo jejich duševního onemocnění. Do roku 

1942 mělo 42 států systém tohoto druhu, který opravňoval k přijetí federálních fondů. 

Dodatek k Zákonu o sociálním zabezpečení z roku 1939 akcentoval své sociální cíle a 

rozšiřoval svůj záběr. Tvrdé pojistně matematické principy legislativy z roku 1935 byly 

oslabeny, dávky pojištění byly splatné závislým osobám ve věku příjemců dávek, 

vdovám a dětem pracovníků krytých pojištěním. Platby začaly v roce 1940, dávky byly 

navázány na průměrné příjmy po minimální dobu, čímž byl přerušen zásluhový vztah 

mezi dávkou a přispíváním do systému. Příjmový test požadovaný legislativou z roku 

1935 byl poněkud liberalizován, a to ještě předtím, než byly vyplaceny první dávky. 

Finanční základy systému byly také změněny. Princip akumulace založený na 

matematicko pojistných plánech byl opuštěn a dávky pro přestárlé a jejich vyživované 

příslušníky byly vypláceny téměř úplně jen ze současných příspěvků, to je systém 

organizovaný na průběžné  („ Pay-as-you-go“), spíše než na fondové bázi. 

V porovnání s Liberálními reformami je zákon o sociálním zabezpečení kritizován 

poněkud zdrženlivěji. Bezesporu je zákon pokrokem proti dřívějšímu uspořádaní: paleta 

dávek je širší, věkové požadavky pro odchod do důchodu byly více liberální a restrikce 

oprávněnosti  vstupu do systému typu podmínky pobytu nebo občanství byly méně 
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striktní a dávky byly vypláceny v hotovosti, což byla podmínka federálních příspěvků 

do státních schémat. 

Zákon mohl být rozumně nahlížen jako konzervativní legislativní řešení složitých a 

výbušných problémů. Zaprvé, třebaže federální vládě se podařilo zajistit jistou 

uniformitu systému, státní programy se stále široce lišily, pokud jde o úroveň dávek a 

kritéria oprávněnosti. Zadruhé, pojišťovací schéma bylo silně omezené: v roce 1940 

bylo pojištěním kryto jen 60 procent pracujících, vztah mezi dávkami a příspěvky byl 

původně zamýšlen jako velmi jednoduchý, čímž nemělo docházet k výraznějšímu 

přerozdělování (tyto aspekty byly uvolněny dodatkem roku 1939) a dávky pojištění byly 

podmíněny kontrolou výše příjmů. Zatřetí, dávky podpory byly velice striktní, tj. byly 

zaručeny pouze třem konkrétním skupinám: osobám splňujícím věkové požadavky, 

slepým a závislým dětem. Obecné mínění bylo toho názoru, že pouze tyto skupiny byly 

oprávněny pobírat podporu v době vysoké zaměstnanosti. 

Na závěr je tedy možné říci, že historická důležitost původního Zákona o sociálním 

zabezpečení byla méně v precizním legislativním obsahu, který byl v mnoha ohledech 

konzervativní,  ale více v tom, že přinesla postupné veřejné přijetí myšlenky, že 

podpora příjmů je permanentní institucí. Stejně jako přesvědčení, že federální vláda 

skrze opatrně nastavené podpory státům může přispět k uniformitě státních programů. 

 

3.9  Druhá světová válka a poválečné období 

Posledním stádiem ve vývoji sociálního státu je období let 1940 až 1948. Druhá světová 

válka byla válkou globální, která ovlivnila život každého. To vedlo k důležitým 

změnám v postoji ke státu blahobytu. Totální povaha této války přinutila britskou vládu 

sáhnout k pravomocím (jako byl přídělový systém řízení pracovní síly) v míře dosud 

nevídané. Znamenala také zmenšení sociálních rozdílů, na rozdíl od spory vyvolávající 

nezaměstnanosti 30. let zasáhl nedostatek potravin a bombové nálety všechny sociální 

třídy, třebaže nikoli všechny oblasti stejně. Tlak na řešení společných problémů urychlil 

hledání společných řešení. Postoje se také měnily s rostoucím povědomím o sociálních 

problémech v důsledku mísení sociálních tříd během války. 
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Některé výsledky sociální politiky byly přímým výsledkem války, včetně školního 

stravování, přeměny Úřadu pro podporu nezaměstnaných a dramatických změn v oblasti 

zdravotní péče. Následkem válečného nedostatku potravin se školní jídla a školní 

mléko, dříve forma charity, změnila na normální součást školního života. Potřeby 

válečného života vedly k rozrůznění aktivit  Unemployment Assistance Board 

(přejmenovaného na Assistance Board), jakési obdoby současných úřadů práce 

v českém prostředí. Válečná inflace vedla ze znehodnocení penzí a válečná legislativa 

z roku 1940 opravňovala Úřad k vyplácení dodatečných penzí na základě potřebnosti. 

Dále Úřad pomáhal těm, kteří nespadali do tradičních kategorií – oběti bombardování, 

evakuovaní, osoby závislé na válečných zajatcích atd. Přímým důsledkem války bylo, 

že se z Asisstance Board stala generální podpůrčí agentura a tak předešla na název 

National Asisstance Board z roku 1948. 

Od roku 1939 byly dva druhy nemocničních pacientů. Ti, kteří obdrželi akutní péči, 

která byla bezplatná, financovaná a organizovaná národně. Ostatní museli být 

ošetřováni v dobročinných nebo místních nemocnicích. Platby za tato dvě ošetření byly 

poskytovány na základě členství v povinných pojišťovacích schématech, nebo byly 

odvozeny od příjmů pacienta. Zpočátku spadal do první kategorie pouze vojenský 

personál, ale válečné požadavky rozšiřovaly služby na stále se zvětšující skupinu lidí. 

Toto slouží jako příklad široce postavené, státem financované zdravotní péče a odhaluje 

nedostatečnosti starého systému. 

 

3.10  Plánování pro poválečnou dobu  

Beveridgeova zpráva má čestné místo v těchto plánech. Byla postavena na třech 

předpokladech: bude zřízeno schéma rodinných příspěvků, zřízena všeobecná zdravotní 

péče a stát udrží plnou zaměstnanost. Tato zpráva předvídala vytvoření sociálního 

pojištění, které bude: „všezahrnující, co se týče osob a jejich potřeb….každá 

osoba…bude platit jedinou pojišťovací dávku pomocí jediného pojišťovacího 

dokumentu každý týden…dávky v nezaměstnanosti, dávky v pracovní neschopnosti a 

starobní penze po přechodné době…budou ve stejné výši bez ohledu na předchozí 

výdělky.“ 
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Dávky měly být vypláceny také v mateřství, vdovám a sirotkům. Systém byl povinný a 

univerzální (na rozdíl od Zákona o sociálním zabezpečení z roku 1935). Příspěvky měly 

být stejně vysoké pro všechny, bez dokládání výše příjmu a systém měl být spravován 

na národní bázi. 

Takzvaná Bílá zpráva (White Paper) o Sociálním pojištění z roku 1944 akceptovala 

většinu těchto doporučení a stala se základem pro Zákon o Národním pojištění z roku 

1946. Ve stejném roce byly publikovány dvě další zásadní Bílé zprávy. Zpráva o 

národním zdravotním systému předvídala „všeobecný systém zahrnující všechny druhy 

lékařské a podobné péče“ poskytující bezplatnou léčbu poskytované na univerzální bázi, 

financované z daňového systému. Zpráva o politice zaměstnanosti (1944) byla velice 

Keynesiánským dokumentem. Zavazovala vládu k „udržení vysoké a stabilní míry 

zaměstnanosti“ zajišťované, bude-li to nutné, proti cyklickým deficitním utrácením. 

Ekonomičtí radikálové z roku 1931 si konečně přišli na své. 

Pravý význam originality Beveridgeových návrhů při zpětném pohledu spočívá 

v nahrazení staré, neorganizované a kusé metody koherentní strategií zahrnující nejen 

sociální pojištění, ale také rodinné příspěvky, dávky národní podpory vyplácené z 

prostředků centrální vlády, Národní zdravotnický systém, a možná zásadní věc, tj. 

předpoklad vysoké zaměstnanosti.  

Hlavními příspěvky do sociální legislativy byly během války Zákon o vzdělání z roku 

1944, postavený na Bíle zprávě z roku 1943, který položil základy poválečného 

vzdělávání. Vytvořil všeobecný národní systém toho, co sám zákon nazýval primární, 

sekundární a další vzdělání. Primární a sekundární vzdělání bylo bezplatné až do konce 

školní docházky, která byla stanovena na patnáct let a později na šestnáct. Vzájemné 

usmíření bylo vytvořeno s dobročinnými náboženskými školami, které byly, s určitými 

ohledy, začleněny do státního systému.  

 

3.11  Legislativa z let 1946-48 

Labouristická vláda v roce 1945 byla vyzbrojena širokou parlamentní většinou a řadou 

Bílých zpráv, z nichž mnohé byly schváleny konzervativci během válečné koalice. 

Zákonem o rodinných příspěvcích z roku 1945 byla schválena platba 5 šilinků (25 
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pencí) na druhé a každé následující dítě. Tyto dávky byly univerzální a placené 

z daňových výnosů. 

Zákon o národním zdravotním systému, postavený na Bíle zprávě z 1944, ustanovil 

národní systém všeobecné zdravotní péče poskytované zdarma. Systém byl financován 

z daňových výnosů, s výjimkou malé části pocházející z národních pojistných dávek. 

Zákon o národním pojištění z roku 1946 byl založen na Bílé zprávě z roku 1944, která 

se hodně držela Beveridgeovy zprávy. Všechny pojištěné osoby musely zakoupit 

týdenní doklad či známku, na kterou přispíval zaměstnavatel, jejíž cena se lišila podle 

pohlaví, věku, stavu nebo zaměstnaneckého statusu. Zaměstnané osoby měly právo na 

paušální dávky při sedmi různých událostech včetně nezaměstnanosti, mateřství, 

nemoci, vdovství, na starobní penzi a na náhradu nákladů pohřbu. Beveridge 

předpokládal, že bude trvat dvacet let než vznikne nárok na plnohodnotné starobní 

penze, ale Labouristická vláda zavedla plné starobní penze od října 1946. 

Současně se Zákonem o Národním pojištění fungoval Zákon o  národním pojištění při 

pracovních úrazech. Tento zákon opravňoval k pobírání různých dávek při pracovních 

úrazech. Tyto dávky byly zpravidla vyšší než dávky nemocenské, financované byly pak 

z stejných zdrojů jako u národního pojištění. Výhodou tohoto povinného systému bylo, 

že umožňoval rozložení rizik mezi odvětví s vyšší a nižší mírou úrazovosti. 

Zákon o národní podpoře z roku 1948 vytvořil bezpečnostní síť pro ty, kteří nebyli kryti 

(nebo zcela kryti) pojištěním, stejně jako ostatní hlavní zákony byl univerzální, co se 

týče přístupu. Nový podpůrčí úřad spravoval dávky, které byly založené na výši příjmů. 

Jednalo se o pracující na částečný úvazek nebo o ty, jejichž příjmy byly pod hranicí 

existenčního minima. 

Legislativa z období 1944 až 1948 byla jako celek úspěšná. Jestliže má mít sociální stát 

nějaké oficiální datum narození, je to 5. srpen 1948, kdy se současně staly účinnými 

zákony o Národním pojištění, o úrazovém pojištění, národní podpoře a zákon o 

Národním zdravotním systému. Rodinné přídavky a vyšší penze byly zavedeny v roce 

1946. Zajímavostí je, že pojišťovací fond vytvořil přebytek 95 milionů liber v prvním 

roce, to vše při dvě stě padesáti tisícové nezaměstnanosti. Zdravotní systém ovšem stál 

více, než bylo předpokládáno. 
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Předmětem debaty je vliv druhé světové války na tuto legislativu. Můžeme číst názory, 

které 2. sv. válku chápou jako nutnou podmínku pozdějšího vývoje a na druhé straně 

názor, který tuto legislativu vidí jako článek řetězu v postupném vývoji státu blahobytu. 

3.12 Historický vývoj sociálního státu na českém území 

K základní proměně vnímání sociální otázky, kterou je nutno řešit nikoli jen v 

soukromém nebo rodinném rámci, došlo ve středověku. Tehdy se začínají zřizovat 

svépomocné podpůrné spolky, které si kladou za cíl pomáhat starým, práce neschopným 

a pozůstalým po členech těchto spolků. Tyto spolky jsou organizovány na profesním 

základě, když typickým příkladem jsou tzv. hornická bratrstva. Z dalších profesí to jsou 

pak řemeslnické cechy či tovaryšská bratrstva. Tento vývoj vyústil až v uzákonění tzv. 

hornických pokladen (146/1854 ř. z.)
1
, které jsou základem samostatné úpravy 

hornického pojištění a modelem sociálního pojištění vůbec. 

V oblasti péče o chudé přecházely závazky postupně z církví na ostatní subjekty. Od 

roku 1785 byla nařízením přenesena tato péče na vrchnost a od roku 1868 byla zákonem 

stanovena tato povinnost obcím, ovšem pouze u chudých s domovským právem. 

K prvnímu zaopatření státních zaměstnanců dochází v v druhé polovině 18. století, kdy 

Marie Terezie a Josef II. vydáním pensijních normálů z let 1771 a 1781 řeší otázku 

sociálního zabezpečení byrokracie.
2
  

Zásadními kroky v oblasti sociálního zabezpečení byly reformy E. Taaffeho 

z osmdesátých let 19. století. Taaffe, inspirován Bismarckovou politikou v Německu, 

zavedl dva systémy veřejnoprávního obligatorního pojištění, a to sice, úrazové pojištění 

dělnické (č. 1/1888 ř. z.) a nemocenské pojištění dělníků (č. 33/1889 ř. z.). Zákon o 

nemocenském pojištění převzal některá ustanovení starších předpisů, jako byl 

živnostenský řád z roku 1859, týkající se podnikových pokladen nebo také pokladen 

živnostenských společenstev. Pojistné platili jak zaměstnavatelé, tak pojištěnci. 

                                                
1 Rákosník, J. Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů 

v Československu 1945-1960. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2010 s 
2 Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 5. Přepracované a aktualizované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2010, s. 27 
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Pokud jde o  penzijní pojištění, byl v roce 1906 schválen zákon č. 1/1907 ř. z. o 

penzijním pojištění  zřízenců ve službách soukromých a některých zřízenců ve 

službách veřejných. 

 V oblasti penzijního pojištění došlo k zásadnímu vývoji až po roce 1918. Skutečně 

zásadní úpravou byl zákon  č. 221/1924 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro 

případ nemoci, invalidity a stáří. Ten zakotvil jak dávky v případě nemoci (pomoc 

v nemoci - lékařská pomoc, léčiva, nemocenské ošetřování a nemocenské; pomoc 

v mateřství a pohřebné), tak dávky starobní a invalidní: důchody starobní, invalidní, 

vdovské (vdovecké), sirotčí, vedle toho také výbavné a odbytné. Nositelem tohoto 

pojištění byla Ústřední sociální pojišťovna s celorepublikovou působností. Tento systém 

byl dále doplněn zákony č. 221/1925 Sb. z. a n.,  o nemocenském pojištění veřejných 

zaměstnanců a zákonem 26/1929 Sb. z. a n., o penzijním pojištění zřízenců ve službách 

soukromých některých zřízenců ve službách veřejných. Některé skupiny zaměstnanců 

(horníci, železničáři) si však udržovali svou vlastní úpravu penzijního pojištění. Jak je 

vidno z výše uvedeného, tak úprava sociálního pojištění byla poměrně nejednotná. 

Stejně nejednotná byla i organizace chudinské péče, která i přes větší angažovanost 

státu, byla především záležitostí obcí. 

V období druhé světové války proběhly některé dílčí změny v nemocenském pojištění 

soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, v hornickém pojištění a 

v nemocenském, invalidním a starobním pojištění dělnickém. Tyto předpisy ovšem 

nebyly poválečným režimem převzaty. 

V období po druhé světové válce se stal Košický vládní program hlavním ideovým 

zdrojem v oblasti sociální zabezpečení. Stěžejním předpisem byl zákon č. 99/1948 Sb., 

o národním pojištění, který byl na svou dobu velmi moderní, čerpal z pojišťovacích 

schémat W. Beveridge a sjednotil roztříštěnou úpravu sociálního pojištění. 

V letech 1948 až 1989 došlo k systémové proměně sociálního zákonodárství. Pod 

sovětským vlivem, se systém měnil ze sociálního pojištění na sociální zabezpečení, což 

bylo výrazem totalitní představy péče státu o občana. V roce 1956 byl přijat zákon č. 

54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců a zákon č. 55/1956 Sb., o sociálním 

zabezpečení. Výsledkem těchto změn byl růst nákladů na sociální zabezpečení. Dále se 
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systém sociálního zabezpečení měnil zákonem č. 101/1964 Sb., o sociálním 

zabezpečení a zákonem č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků. 

Na stále se zhoršující ekonomický a společenský vývoj reagoval režim v 70. letech 

zákonem č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení a v letech osmdesátých přijetím 

zákona č. 100/1988 Sb., o sociální zabezpečení. 

V období po roce 1989 došlo k zásadní změně sociální legislativy, která byla vynucena 

nízkou efektivitou stávajícího systému. Klíčovým bodem této změny byl přechod ze 

systému sociálního zabezpečení na systém pojišťovací. Zásadním je rok 1995 kdy byly 

přijaty dva stěžejní předpisy – zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon 

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Doplňkovou změnou bylo zavedení zákona o 

penzijním připojištění se státním příspěvkem. 

V oblasti nemocenského pojištění to byl zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění a dále zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 

V oblasti sociální péče byly učiněny zásadní změny v roce 2006, když byly přijaty 

zákony č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi a zákon 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. 

 

 

 

 

4 Kapitola  

4.1  Typologie sociálních států 

Samotný pojem „sociální stát“ je natolik široký, složitý a bohužel i těžko uchopitelný,  

že se při hlubším zkoumání nevyhneme nutnosti tento pojem analyzovat, třídit a 

stratifikovat. Jednou takovouto možností stratifikace je rozdělení současných národních 

států nebo také vyspělých industriálních společností z hlediska typu sociálního státu 
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nebo typu sociálního režimu.
1
 Nutno podotknout, že většina badatelů v této oblasti 

vytvořila vlastní škálu ideálních typů státu blahobytu a tak došlo k vytvoření mohutné 

argumentační stavby týkající se typologie sociálních států. 

Základním úkolem je vždy vytvořit soubor kritérií a faktorů, které budou posuzovány 

při hodnocení jednotlivých typů sociální solidarity. Je třeba hledat odpovědi na otázky, 

jako jsou: Kdo provádí sociální politiku? Je to stát, veřejný sektor nebo je to soukromý 

sektor, rodina, charitativní a dobročinné organizace a církve? Je role státu preventivní, 

vytvářející konkrétní způsob sociální solidarity nebo stát zasahuje následně až po 

vyčerpání ostatních ochranných mechanismů? Preferuje sociální politika určité vrstvy 

obyvatelstva nebo je založena na univerzální bázi? Jak jsou financovány výdaje na 

sociální stát a kdo a v jakém poměru na ně přispívá? Jaká část hrubého národního 

produktu jde na sociální výdaje a jaký je poměr jednotlivých sociálních programů? A 

z jakých filozofických a politických koncepcí vycházejí ti, kteří sociální systém tvoří? 

Z tohoto nástinu je jasné, že kritérií je zde tolik, že při snaze začlenit všechny tyto 

faktory by došlo k rozostření ideálních typů a výsledkem by bylo tolik režimů 

sociálního uspořádání, jako je národních států. Je proto třeba provádět určitou redukci 

rozhodujících kritérií a z těch po té vytvořit jednotlivá schémata typů sociálního států. 

První typologie sociálního státu vychází z Titmussova dělení sociálního státu na 

reziduální a institucionální model.
2
 Toto dělení později doplnil o pracovně výkonový 

model, kde jsou sociální potřeby uspokojovány na základě výkonnosti a zásluh 

beneficienta. 

Reziduální stát je spojen s liberální a neoliberální myšlenkovou koncepcí. Základním 

rámcem uspokojování potřeb jedince je zde trh a jeho rodina. Stát a veřejný sektor 

nastupují až ve chvíli, kdy tyto primární segmenty selžou. Úroveň sociálních dávek je 

spíše minimální, zaměřena tak, aby pokryla základní životní potřeby. Toto je současně 

spojeno s odstrašujícím a stigmatizujícím následkem. Je preferován model zásluhovosti, 

s důrazem na dobrovolné sociální pojištění. Tento model byl uplatňován v USA v době 

před velkou hospodářskou krizí a navazoval na individualistickou americkou tradici 

                                                
1 Pojem sociálního režimu pochází od Gosti Esping-Andersena. 
2 Večeřa, M. Sociální stát, východiska a přístupy, Praha 1996 
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osobní zodpovědnosti. Nebyl ovšem kompatibilní s postupující industrializací, změnou 

sociální struktury a nástupem nových filozofických a politických směrů. 

Protikladem reziduálního modelu je model institucionální. Tento počítá se širokým 

zapojením státu. Aktivitu státu v oblasti sociálního zabezpečení a sociální pomoci 

považuje za legitimní funkci moderního sociálního státu. Z hlediska populace je 

zaměřen univerzalisticky, poskytující benefity všem skupinám obyvatelstva při široké 

škále sociálních událostí. Sociální politiku a služby chápe jako aktivitu plnící stmelující 

a integrující funkci moderního státu. 

Nejčastěji používanou konceptuální typologií, ze které vycházejí či se proti ní vymezují 

téměř všichni autoři, je dělení dánského badatele Gosty Esping-Andersona. Ten dělí 

sociální režimy na liberální, konzervativní (korporativistický) a model sociálně 

demokratický.
1
 

Liberální stát, kterému dominují poměrně skromné systémy sociálního pojištění,  

skromné univerzalistické přerozdělování a dávky testované podle majetku. Dávky jsou 

poskytovány nízkopříjmovým skupinám, převážně manuálně pracujícím, a závislým na 

státu. V tomto režimu je pokrok sociálních reforem ovlivněn tradicí a liberálně etickými 

normami. Přijetí podpory je spojeno se stigmatem, dávky jsou nízké a trh je 

podporován, ať už garantováním pouze minimálních dávek nebo favorizováním 

soukromých pojišťovacích schémat. Výsledkem je minimální dekomodifikační efekt 

spojený s nastolením stratifikačního uspořádání, které spojuje relativní rovnost chudoby 

mezi závislými na státní pomoci s tržně diferenciovaným blahobytem majority 

společnosti. Archetypálními příklady tohoto modelu jsou Spojené státy, Kanada a 

Austrálie. 

Druhý model sociálního režimu spojuje takové národy, jako je Rakousko, Francie, 

Německo a Itálie. V těchto státech byla korporativistická tradice změněna na novou 

postindustriální strukturu. V těchto konzervativních a korporativistických státech  není 

takovým tématem liberální efektivita trhu, stejně jako zajištění sociálních práv nebylo 

prosazovaným tématem. Dominantní je naopak snaha udržet diferenciaci práv 

                                                
1 Pierson, Ch.,Castles, G. F. The welfare state reader, Cambridge 2006 
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spojených s třídou nebo statusem. Tyto státy nahrazovaly trh, pokud se týká 

poskytování blahobytu, soukromé pojištění a pracovní dávky hrají okrajovou roli.  

 Korporativní režimy jsou ovlivňovány církvemi a rodinnými tradicemi. Sociální 

pojištění typicky vylučuje nepracující ženy a rodinné dávky zvýhodňuji mateřství. 

Sociální služby spojené s péčí o rodinu jsou záměrně poddimenzovány, aby stát 

zasahoval pouze tehdy, když možnosti členů rodiny nedostačují. 

Třetí a nejméně četný typ sociálního režimu představuje režim sociálně demokratický, 

neboť hnací silou prosazování blahobytu je v těchto národních státech sociální 

demokracie.  Rozsah principů univerzalismu a dekomodifikace sociálních práv zahrnuje 

v těchto režimech i novou střední třídu. Sociální demokracie se snaží prosazovat rovnost 

pro všechny, pokud jde o nejvyšší standard a nikoli minimální rovné zabezpečení 

prosazované jinde. Jde o mix vysoce dekomodifikačních a univerzalistických programů, 

které jsou zaměřeny na všechny skupiny a vrstvy obyvatelstva, které spadají pod jeden 

univerzální pojišťovací systém, třebaže dávky jsou poté vypláceny v závislosti na výši 

výdělků. Tento model vytěsňuje trh a tvoří všeobecnou solidaritu v zájmu obecného 

blahobytu.  

Pokud jde o vztah k rodině, nečeká tento model, na rozdíl od modelu korporativního , 

primárně péči rodiny, ale preventivně socializuje rodinné náklady. Myšlenka je v tom 

nikoli maximalizovat závislost na rodině, ale nezávislost jednotlivce. Jedná se jakési 

peněžní spojení liberalismu a socialismu. Dávky jsou garantovány přímo dětem a stát 

přebírá zodpovědnost za děti, důchodce a bezmocné. Je to nastaveno tímto způsobem, 

mino jiné proto, aby systém umožňoval ženám volit mezi zaměstnáním a rodinou. 

Patrně nejvhodnější charakteristikou sociálně demokratického typu režimu je spojení 

blahobytu a práce. Systém je založen zárukách plné zaměstnanosti a na zajištění a 

udržení zaměstnanosti. Na jedné straně je právo na práci jako právo ochraňující příjem 

jednotlivce a na druhé straně jsou náklady na udržení solidárního, univerzálního a 

dekomodifikujícího státu, který vyžaduje minimalizaci sociálních problémů a 

maximalizaci celkových příjmů. Toho se nejlépe dosahuje s co největším počtem 

pracujících a co nejmenším počtem jedinců mino sféru sociálních transferů. Klasickými 

představiteli tohoto režimu jsou Švédsko a Norsko, blíží se k němu Dánsko a Finsko. 
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Gosta Esping-Andersen nabídl nejprve toto klasické trojrozdělení, aby k nim později 

přiřadil typ čtvrtý  – jihoevropský.
1
 Představitelé tohoto směru pak jsou Španělsko, 

Itálie, Řecko a Portugalsko.  

Jde o spojení prvků korporativního a sociálně demokratického státu, syntézu 

pojišťovacích systémů příspěvků ze zaměstnání, které působí v případě nezaměstnanosti 

a důchodu, a zdravotní péče a vzdělání hrazeného z daní. 

Zvláštností tohoto režimu je stále silná role rodiny, která vykonává řadu sociálních 

funkcí a nahrazuje tak sociální systém. Časté je vícegenerační soužití, pozdější odchod 

dětí od rodičů a role rodinných kontaktů při zajišťování zaměstnání, stejně jako při 

zajišťování podpory v nezaměstnanosti a stáří. Pokud jde o postavení žen, je spíše 

preferován model ženy zajišťující chod rodiny. 

Středomořské státy typu Španělska začaly s budováním sociálního státu později než 

státy západoevropské, a proto se počátku sedmdesátých let snažily rychle zavádět 

systémy sociálního zabezpečení skandinávského typu. Toto úsilí bylo ovšem ztěžováno 

rostoucí nezaměstnaností v osmdesátých a devadesátých letech stejně jak tlakem 

globalizace na flexibilitu pracovní síly a snižování daňové zátěže. 

 

4.2  Dekomodifikace 

V souvislosti s Esping-Andersonovou typologií je třeba blíže vysvětlit pojem 

dekomodifikace.
2
 Tento pojem se týká pracovní síly jako svého druhu zboží, které 

podléhá zákonům trhu. Toto je výchozí stav nekapitalistických společností, kde přežití 

jednotlivce záleží na prodeji pracovní síly. Zrod moderních sociálních práv znamená 

osvobození od čistě komodikačního statusu. Jde tak o zajištění živobytí jednotlivce bez 

závislosti na trhu. 

Je bez pochyb, že zajištění tohoto procesu představuje velký úkol ve vývoji sociálního 

státu. Pro pracující šlo vždy o prioritu. Jsou li pracovníci zcela závislí na 

                                                
1 Keller,J. Soumrak sociálního státu, Slon Praha 2005, s. 51 
2 Esping-Andesron, G.Three Worlds of Welfare Capitalism in Pierson, Ch.,Castles, G. F. The welfare 

state reader, Cambridge 2006 s.163-165, Večeřa, M. Sociální stát, východiska a přístupy, Praha 1996, 

s.73-76 
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zaměstnavateli, je těžké je mobilizovat a sdružovat do zájmových organizací, jako jsou 

odbory apod. 

Princip trhu funguje jako střetávání nabídky a poptávky po zboží, za kterou je 

považována jak lidská práce, tak lidské potřeby, jejichž uspokojování je závislé na 

participaci na trhu práce. Jde tak o závislost na peněžních tocích, které produkuje 

pracovní trh a prodej pracovní síly. Liská pracovní síla je nedokonalým tržním zbožím a 

výsledky, které trh produkuje, jsou tak stejně nedokonalé. Za situace, kdy jsou 

nefunkční tradiční sociální instituce, nemůže být člověk pouhou hříčkou tržních sil.  

Výše uvedené si i liberálové uvědomovali. Je ovšem otázkou nakolik výstupy trhu 

deformovat, jestliže panuje silné přesvědčení o tom, že jsou spravedlivé? Klasičtí 

liberálové zastoupeni Adamem Smithem považují rovnováhu nabídky a poptávky za 

funkční a spravedlivou, do které nelze zasahovat. Do tohoto vnesl nový pohled  

Marshallův koncept sociálního občanství. Dělník není zboží jako každé jiné, protože  

musí reprodukovat sebe a společnost ve které žije. Právě přílišnému komodifikačnímu 

efektu koncept sociálních práv zabraňuje. Dekomodifikace tak vytváří možnost tvorby 

prostředků, které nepocházejí z účasti na trhu práce a umožňují reprodukci jedince i 

v případě sociálních událostí, které diskvalifikují pracovníka z volné tržní soutěže. Je 

třeba si ovšem uvědomit, že prostá existence sociální podpory (jako jsou chudinské 

zákony nebo dobročinné spolky) nebo slabá pojišťovací schémata neosvobozují od 

závislosti na trhu, nemají dekomodifikační efekt a v důsledku toho nezakládají sociální 

stát. 

Pokud jde myšlenkové proudy, vystupovali proti komodifikaci pracovní síly jak 

konzervativci, tak socialisté, kteří ovšem prosazují odlišné uspořádání sociálního státu. 

Nejde ovšem o pouhý ústupek dělnictvu, sloužící k jeho pacifikaci, pokud jde zachování 

pokojného stavu, ale o základní předpoklad sociálního míru a společenské soudržnosti. 

Společnost tak nelze ponechat zcela volnému působení tržních sil, neboť ty negativně 

ovlivňují sociální kohezi společnosti. Určité statky (jako jsou například zdravotní péče, 

vzdělání, pečovatelské služby) je třeba do určité míry dekomodifikovat, tj. učinit je 

dostupnými i pro ty, kteří by na ně za normálních tržních podmínek nedosáhli. 
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Pokud jde o národní státy a jejich sociální režimy, jsou v úrovni dekomodifikace 

zásadní rozdíly. Evropské státy mají poměrně vysoký stupeň dekomodifikace, zatímco 

anglosaské země představují opačný konec pomyslné stupnice. 

Esping –Andersen  rozřadil sociální státy do tří skupin, podle míry dekomodifikace. 

V první skupině jdou anglosaské země, které mají nízkou míru dekomodifikace, druhou 

skupinu představují kontinentální země. V této skupině panují určité rozdíly neboť 

určité země z této skupiny (Belgie a Nizozemí) mají určitý přesah do skupiny třetí, 

nejvyšší. Do této třetí skupiny pak patří skandinávské země. 

Jak již bylo uvedeno výše, součástí debaty o sociálním státu je mnoho konceptuálních 

typologií a stupnic sociálních státu. Z dalších je možné zmínit rozdělení, které uvádí 

Anthony Giddense.
1
 

 Giddense rozděluje evropské sociální státy na čtyři základní skupiny: britský systém 

upřednostňující sociální služby a zdraví, ale sociální dávky jsou závislé na výši příjmu, 

skandinávský systém s vysokou mírou zdanění, univerzalistické pojetí s vysokými 

dávkami a komfortním pojetím státních služeb včetně zdravotní služby. Středoevropský 

systém kde je nízká pozornost věnována sociálním službám, které jsou nahrazované 

v jiných oblastech a financované především  pracující populací a z příspěvků na sociální 

pojištění. Poslední skupinou jsou státy jižní, kterou jsou svou strukturou sociálních 

výdajů podobné státům středoevropským, avšak jsou méně komplexně pojaty a míra 

podpory je nižší. 

Keller
2
 vychází z klasické Esping-Andersonovy typologie, kterou obměňuje spíše 

terminologicky, když používá dělení na modely kontinentální, kde je hlavním 

představitelem Německo se svým propracovaným, od 80. let devatenáctého století 

budovaným systémem sociálního zabezpečení. Druhým modelem jsou skandinávské 

sociální státy, kde se nejvíce rozvinul model Marshalova sociálního občanství. Podle 

politické linie je tento stát reprezentován sociální demokracií a z ekonomického 

hlediska je založen na vysokém podílu veřejného sektoru, ať jde silný prvek státní 

                                                
1 Giddens,A. Třetí cesta, Obnova sociální demokracie, Praha 2001, s. 16  
2 Keller,J. Soumrak sociálního státu, Slon Praha 2005 
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regulace trhu práce, silné postavení odborů nebo o vysoké zdanění s masivním 

přerozdělováním. 

 Velká Británie představuje vzorový stát pro model reziduální.  Velkou Británii lze 

ovšem jako reziduální model chápat až od 70. let dvacátého století, tedy od 

neoliberálních reforem Margaret Thatcherové. Systém nastavený Wiliamem 

Beveridgem ve 40. letech dvacátého století, který je označován je zrození 

plnohodnotného sociálního státu, nese silné sociálně demokratické prvky. Tyto dávky 

jsou univerzální pokrývající širokou paletu sociálních událostí, ale i závazku k plné 

zaměstnanosti.  

Jde o systém univerzální, který ovšem na rozdíl od skandinávských modelů počítá 

s nízkou, paušální výší dávek, které chrání příjemce před akutní bídou. Byla zde ovšem 

vazba mezi nízkou mírou příspěvku do systému a nízké výše vyplacených dávek. 

Reformy Margaret Thatcherové znamenají odklon od univerzálních schémat a snížení 

míry sociálních výdajů na celkovém národním produktu. Došlo ke zrušení minimální 

mzdy, snížení podpory v nezaměstnanosti, příspěvků na děti, snížení mezd ve veřejném 

sektoru a snížení podpory výzkumu a vývoje. Došlo k vytvoření systému půjček na 

vzdělání a půjček místo sociálních dávek. Snižuje se důležitost veřejného sektoru a 

veřejných služeb a dochází k částečné privatizaci sociálního zabezpečení. K zásadní 

úspoře sociálních výdajů ovšem nedochází, spíše k jejich přeskupení. Celkově 

anglosaský sociální model přináší důraz na flexibilitu práce a pracovního trhu a 

přenášení zátěže na rodinu. 

Jak již bylo řečeno výše, Esping-Andersenova typologie byla i hojně kritizována. 

Hlavní výtkou autorů jako Liebried, Castel a Mitchell, Ferrera a Bonoli bylo opomíjení 

specifik středomořských států a jejich zařazení do kontinentálního modelu 

středoevropských států. Kritika měla dvojí výsledek, za prvé sám Esping – Anderson 

doplnil schéma o již výše uvedené jihoevropské režimy, a za druhé, kritizující badatelé 

vytvořili vlastní typologie sociálních režimů. 
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Za zmínku zde stojí koncept W. Korpiho a J. Palmeho
1
, kteří se při analýze sociálních 

režimů zabývají dvěma sociálními programy, které považují za stěžejní pro sociální stát, 

a to schéma důchodového pojištění a systém nemocenských dávek. Hlavní aspekty 

těchto programů spočívají podle Korpiho a Palmeho v kritériích na kterých je založeno 

oprávnění pobírat tyto dávky, principy, podle kterých se určuje výše těchto dávek a zda 

na spravování těchto programů participují zaměstnanci a zaměstnavatelé. V souladu 

s tímto postupem vytvořili škálu sociálních režimů, které označují jako: 

a) režim základního zabezpečení, kde jsou beneficienti oprávněni na základě občanství 

nebo příspěvku a dávky jsou postavené na všeobecných principech, 

b) režim korporativní kde oprávnění odvozeno od zaměstnání nebo pracovní formy a 

funguje zde vztah mezi předchozí výší výdělku a výší dávky 

c) režim zahrnující oba předchozí modely, kde jsou kriteria nároku na dávky jak 

občanství, tak zaměstnání a stejně tak jde o spojení všeobecného principu a principu 

zásluhovosti 

d) režimu cíleného, kde jsou dávky minimální a poskytované na základě dokazované 

potřebnosti a 

c) režimu dobrovolných státních příspěvků, které opět zahrnují jak principy občanství, 

univerzalismu nebo zásluhovosti. 

Další výtkou směřující proti Esping-Andersonově základní sociálně režimní triádě je 

zásadní opomenutí genderových otázek. Řada badatelů poukazuje na rozdílná postavení 

mužů a žen v sociálním státě. Zároveň jde o zanedbání zkoumání úlohy rodiny v 

sociálním státu, neboť nejen ten poskytuje blahobyt, ale činí tak i rodina. Dále jde o 

problematiku podpory či naopak znevýhodňování uplatnění žen na trhu práce. Jakkoli 

obdržely ženy občanská a politická práva již před značnou dobou, pokud jde práva 

sociální, jsou stále diskriminovány proti mužům, a to jak formálně, tak neformálně díky 

své odlišné pozici na trhu práce. Podle mnoha feministických autorů je zde výrazný 

sexuální rozměr placené a neplacené práce, zvláště pokud jde ošetřovatelství a domácí 

práce, který je třeba zařadit typologií sociálních režimů. 

                                                
1Arts,W. a Gelisen,J. in Pierson, Ch.,Castles, G. F. The welfare state reader, Cambridge 2006, s.184 
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A. Siaroff argumentuje, že existující literatura nevěnuje pozornost genderové nerovnosti 

zakořeněné v sociální politice a sociálním státu. Tvoří více genderově citlivou typologii 

sociálních režimů, založenou na řadě indikátorů genderové nerovnosti. Tato typologie 

rozlišuje mezi: 

a) protestantskými liberálními státy, kde je minimum rodinného sociálního režimu, 

poměrně rovná situace na pracovním trhu a rodinné příspěvky placené matkám, 

 b) pokročilé křesťansko-demokratické státy, kde jsou silné podměty, aby ženy 

zůstávaly doma a nezapojovaly se na pracovním trhu, 

c) protestantské sociálně demokratické státy kde existuje opravdová možnost výběru 

pro ženy, rodinné dávky jsou vysoké a placené vždy matce, důležitá je role 

protestantismu, 

d) posledním typem je stát s nízkou mírou ženské mobilizace, pro který je typická 

absence protestantismu, rodinné dávky jsou placené otci a relativně nové je tam ženské 

volební právo. Tento poslední typ odpovídá v předchozích rozděleních středomořským 

států. 

4.3 Česká republika z hlediska typologií sociálních států 

Zařadit Českou republiku pod jeden z konkrétních typů sociálního státu se jeví být 

úkolem nesnadným. Domnívám se, že je tomu tak ze dvou důvodů.  

Za prvé, Česká republika nikdy nepatřila mezi stěžejní, typické představitele jednoho 

z výše uvedených Esping-Andersonových rozlišení sociálních států. Není Velkou 

Británií, která je označována jako typický příklad liberálního sociálního státu, ani není 

Švédskem, čelním představitelem sociálnědemokratického sociálního státu. Neodpovídá 

ale ani parametrům států korporativistických, kde jsou zástupci Francie, Německa či 

Rakouska, se kterým má Česká republika některé společné výchozí podmínky.  

Tento stav je patrně zapříčiněn specifickou historií ČR, kdy se sociální uspořádání po 

druhé světové válce vyznačovalo monopolem státu v oblasti sociální politiky, jehož 

účelem bylo především udržení loajality občanů vůči režimu. Z metod, které tehdejší 

režim používal, je možno uvést absenci chudinských dávek, nadekretovanou plnou 

zaměstnanost a univerzální schémata. Jde tak o souběh korporativistických a 
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sociálnědemokratických prvků, které teorie označuje jako leninský sociální stát.
1
 Tento 

mix prvků z různých sociálních režimů přetrvává v českém prostředí až do současnosti. 

Druhým důvodem je zásadní neujasněnost a rozpory panující mezi zástupci politických 

a ideologických proudů na české politické scéně. 

Kvapilová označuje Českou republiku jako hybridní sociální stát, který nelze zařadit ke 

konkrétnímu modelu sociálního státu.
2
 Z hlediska dekomodifikace označuje ČR jako 

středně dekomodifikující stát, podobně jako Francie, Rakousko nebo Itálie. Hlavní roli 

zde hrají nízké nákladové poměry a vysoké pokrytí u systémů zabezpečení proti stáří, 

nezaměstnanosti a nemoci.  V případě stratifikačních ukazatelů ČR směřuje k sociálně-

demokratickému modelu, nicméně nepodobá se severským zemím. Z pohledu vztahu 

státu a trhu je evidentní, že vysokou roli zde hraje stát, což v případě České republiky 

odpovídá sociálně-demokratickému modelu díky neexistenci zaměstnaneckých penzí a 

univerzality systému penzí. Z hlediska vztahu k rodině je ČR směsí konzervativních a 

liberálních principů, s nízkým zastoupením principů sociálně-demokratických. Ve 

výsledku není možné ČR podřadit pod jeden sociální model. 

M. Potůček definuje model postkomunistických sociálních států jako směs jako směs 

konzervativně korporativních a liberálních režimů, s houževnatými univerzalistickými 

prvky.
3
 Situace ČR je specifická dobrou výchozí pozicí, když míra chudoby činní pouze 

8% a podíl veřejných výdajů na zdravotní a sociální péči osciluje kolem 20% HDP. 

Českou republiku řadí, z hlediska dostupnosti a kvality sociální a zdravotní péče a 

zaměstnanosti a politiky práce, spíše mezi konzervativně korporativní sociální státy 

spíše než státy reziduálně liberální. Domnívá se, že do budoucna připadají dva možné 

scénáře. Za prvé, latinskoamerický, kde dochází k chudnutí populace, polarizaci 

společnosti a politické nestabilitě. Druhým možným modelem je opětovné posílení 

schémat sociálního státu a nalezení rovnováhy mezi trhem, státem a občanským 

sektorem.  

                                                
1 Označení pocházející od J. De Dekena, Rákosník, J. Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický 

režim a sociální práva občanů v Československu 1945-1960. Praha: Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy 2010 s. 65  
2 Bc. Kvapilová, Jana. Typy státu blahobytu a Česká republika: Diplomová práce, Brno, Masarykova 

univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2010 
3 POTŮČEK, MARTIN. Český sociální stát v postkomunistickém kontextu. Praha: Univerzita Karlova 

v Praze, Centrum pro sociální a ekonomické strategie 
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Poněkud jiný pohled na východoevropské postkomunistické státy má R. Píša.
1
 Tyto 

státy lze označit jako sociální, neboť zajišťuji některé funkce jako je výplata důchodů a 

zdravotnický systém. Tyto státy, ale nelze podřadit pod kontinentální nebo severský 

sociální režim, určitou podobnost vykazují se státy Středomoří, nicméně sociální 

uspořádání je odlišné. Tyto státy tak vytváří svébytnou kategorii reziduálních států 

východoevropského typu, který přejímá ruské vzory v daňovém a sociálním systému. 

V České republice se tyto jevy projevují jak nízkou úrovní mezd a z toho plynoucí 

vysokou mírou materiální deprivace, která převyšuje úroveň chudoby. 

Na základě výše řečeného je zjevné, že zařazení České republiky pod některý z režimů 

sociálního státu je svízelné. Osobně se domnívám, že Česká republika je sociálním 

státem, který v sobě zahrnuje jak prvky konzervativní, tak prvky liberální. Nicméně se 

domnívám, že v období od roku 2006, dochází k posílení liberálních až libertariánských 

prvků v systémech sociálního zabezpečení, ať už se jedná o oblasti pomoci v hmotné 

nouzi nebo systém státní sociální podpory, kdy dochází k rušení dávek, navázání 

některých dávek na příjem rodin, nízké kvalifikační hranice podmiňující vstup do těchto 

programů. V oblasti sociálního pojištění je to reforma důchodového pojištění 

s kapitalizovaným důchodovým schématem. 

Domnívám se, že určitá neujasněnost českého sociálního státu, je výsledkem 

rozpolceného vztahu k idejím sociálního státu na pravolevé škále politického spektra. 

Zatímco zástupci pravice
2
, prohlašují, že evropský sociální se ocitl v krizi, a některé 

jeho programy, jsou neslučitelné s krizovou ekonomickou situací panující v Evropě od 

roku 2008, zástupci levice
3
 oponují, že státy s nejvyšším podílem sociálních výdajů 

zvládají ekonomické otřesy nejlépe v Evropské unii. Naopak státy trpící současnou 

dluhovou krizí, se vyznačují nízkou mírou sociálních výdajů, hluboko pod průměrem 

EU, který tvoří 27% HDP. Do této kategorie spadá se svou úrovní sociálních výdajů i 

ČR, která se tak vyčleňuje z evropského kulturně civilizačního okruhu. 

Tento zásadní rozpor ohledně formy a budoucnosti sociálního státu se jeví být značně 

problematickým, neboť je především úkolem politické reprezentace, aby dospěla 

                                                
1 Píša, R. Je Česká republika sociální stát? In Sociální práva, Praha, Leges 2011, s. 15-23 
2 Premiér Nečas na ideové konferenci ODS v Olomouci, 3. 3. 2012 
3 Zaorálek, L. Kam se střední Evropou? Deník Referendum Domov, 8. 3. 2012, dostupný na 

http://denikreferendum.cz/clanek/12733-kam-se-stredni-evropou 
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alespoň k fundamentální shodě na klíčových parametrech sociálního systému, který se 

bude vyznačovat určitou minimální stabilitou. 

 

5 Kapitola  

5.1  Globalizace 

Je mnoho definic globalizace a pro potřeby této práce je zbytečné podávat vyčerpávající 

přehled těchto více či méně výstižných popisů tohoto komplexního fenoménu. 

Nicméně, hovořit o globalizaci a jejím vlivu na sociální stát nelze bez vysvětlení toho 

základního, co globalizace představuje.  

E.Kohák 
1
 rozlišuje tři významově a hodnotově odlišné jevy, a to sice kulturní 

sbližování, globální obchodování a nadřazenost globálních ekonomických nároků 

lokálním zákonům. A.Giddens
2
 ji charakterizuje nikoli jen jako ekonomickou 

propojenost, nýbrž jako transformaci času a prostoru v našem životě. Globalizační 

projevy jsou spojeny s revolucí v oblasti komunikací a s růstem významu informačních 

technologií. 

 Poněkud hlubší definice z hlediska sociálního státu nabízí J. Keller, který dělí 

představy o globalizaci jako naivně optimistické, které zastávají neoliberální 

ekonomové a liberální politici. V tomto je globalizace přínosem pro všechny, neboť 

s tím, jak se zvyšují volné toky investic, zboží a osob se zvyšuje celkové bohatství 

všech. Tomu ostře odporují zastánci radikálně kritické definice, kteří tvrdí, že ti, kteří 

rozhodují o pohybu nadnárodního kapitálu, mají z tohoto procesu stále se zvyšující 

zisky. V zájmu tohoto volného pohybu je odstraňováno vše, co chránilo pracující a 

sociální práva obyvatel vyspělých zemí. Ti, kteří se živí prodejem své pracovní síly jsou 

marginalizováni, šíří se počet sociálně vyloučených a dochází k tak prohlubování 

sociální polarizace mezi obyvateli sociálních režimů.  

                                                
1 Kohák,E. Na okraj dvou slov : Globalizace a demokracie, Globální spravedlnost a demokracie, Praha 

2004, s.21 
2 Giddens,A., Třetí cesta Obnova sociální demokracie, Praha 2001, s.35 
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 Zajímavým pohledem je definice sociologická, která vychází z toho, že globalizace 

mění vztahy mezi ekonomickými a politickými vazbami. Globální kapitál se volným 

přechodem mezi státy odpoutal od politické kontroly. Politická moc zůstala uzavřena 

v národních státech a výsledkem je, že politici mohou stále méně ovlivňovat sociální 

uspořádání svých států. To ústí ve zcela zásadní ohrožení demokracie, protože politici 

nemohou odpovídat za stav sociální státu, přesto, že jsou k této odpovědnosti tlačeni 

voliči, zatímco nadnárodní koncerny, které by úroveň blahobytu ovlivnit mohly, 

neodpovídají za nic. Toto hrozí zásadní krizí důvěry v demokracii jako způsobu vlády a 

řízení společnosti. Politické reprezentace národních států na situaci reagují dalším 

prohlubováním existující a připravované regulace, jejíž důsledky však jsou sporné nebo 

žádné (typickým příkladem je uzákonění těžce pokřivené Tobbinovy daně ve Francii). 

První dvě varianty globalizace předpokládají odstranění sociálního státu, i když každá 

z jiných  důvodů. Varianta naivně optimistická proto, že sociální stát zabraňuje všem 

vrstvám obyvatelstva maximalizovat jejich blahobyt tím, že nedostatečně stimuluje 

jejich aktivitu, která vede vyšším ziskům a podrobuje zbytečným, byrokratickým 

omezením a příkazům. 

Radikálně kritická varianta vidí odstranění sociálního státu jako nutný výsledek 

podbízení se národních států globalizovanému nadnárodnímu kapitálu. Toto vymazání 

sociálního státu povede k růstu sociálního napětí a sociálním konfliktům. 

Definice sociologická věří, že zachování určité úrovně sociálního státu je žádoucí jak 

pro stát, tak pro investory, protože tak bude udržen určitý stupeň sociálního smíru. 

Jedná se poměrně nákladný způsob udržení společenského klidu, ostatní varianty se 

ovšem jeví jako ještě dražší. Co je patrně na tomto uspořádání nejdůležitější, je 

demokratický rozměr. Pokud nebude zajištěna alespoň jistá úroveň sociálních jistot a 

blahobytu, velmi pravděpodobně dojde k tomu, že se společnost odvrátí od 

demokratické formy vládnutí k nějakému autoritativnímu způsobu vládnutí, jak tomu 

nasvědčuje evropská historie dvacátého století. 
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Typickým znakem globalizace je téměř neomezená mobilita nadnárodních firem. Fritz 

Scharpf
1
 k tomu říká, že v období po druhé světové válce se v dosud nevídané míře 

překrývaly hranice teritoriálních států s hranicemi trhu s kapitálem, službami, zbožím  a 

pracovní silou. Transakce realizované přes tyto hranice byly pod stále menší efektivní 

kontrolou národních vlád. Pokud byli vlastníci kapitálu omezeni na investiční 

příležitosti uvnitř národního státu, zaměřovali se na domácí spotřebitele.  

V uzavřeném oběhu bylo možné pro Keynesiánské ekonomy nahrazovat cyklické 

výpadky poptávky způsobené nezaměstnaností a inflace byla krocena pomocí kontroly 

mezd. Za předpokladu stejných soutěžních podmínek byly náklady regulace přenášeny 

na spotřebitele. Během této doby vybudovaly industriální státy západní Evropy odlišné 

sociální režimy. Ať byly tyto režimy jakkoli odlišné, společné měly to, že byly schopné 

udržet a posílit energické kapitalistické ekonomiky, zatímco, třebaže odlišnými způsoby 

a v různé míře, kontrolovaly destruktivní tendence neomezeného kapitalismu v zájmu 

společenských, kulturních a ekologických hodnot. Jakmile byla ovšem ztracena 

schopnost států kontrolovat své ekonomické hranice, čehož bylo dosaženo globalizací 

trhu s kapitálem a nadnárodní integrací trhu s zbožím a službami, skončila zlatá éra 

sociálního státu. 

Stejně jako byla ztracena, či se jí samy státy vzdaly, schopnost států kontrolovat, trhy 

zboží a služeb, stejně byla ztracena možnost kontroly stejných regulačních režimů pro 

jednotlivé dodavatele. Snaha o tuto regulaci a náklady na ni vedou k odlivu kapitálu. 

Kapacita státu a odborů utvářet podmínky, při kterých bude ekonomika fungovat, je 

ztracena. Keller
2
 označuje toto odstranění závislosti kapitálu na prosperitě konkrétního 

teritoriálního státu, odstranění této vzájemně prospěšné symbiózy jako rozpojení 

sociálna a ekonomiky.  

Ekonomická nutnost globalizace nutí všechny vlády reagovat stejně. Snižují daňovou 

zátěž nadnárodního kapitálu, což činí jak přímým snižováním daňové kvóty a 

zaváděním daňových pobídek. Zároveň jsou vlády nuceny dělat sociální škrty snižovat 

                                                
1 Scharpf,F. Negative integration: States and loss of Boundary control,Pierson, Ch., Casles, F.G.,The 

Welfare state reader,Cambridge 2006,ss. 223-226 

 
2 Keller,J. Soumrak sociálního státu, Slon Praha 2005, s.39 
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vedlejší náklady práce. Mzdy jsou pak příliš nízké na to, aby zabezpečili úroveň 

dosavadního životního standardu důstojné penze. Náklady z takových oblastí, jako jsou  

zdravotnictví, školství, důchodové zabezpečení a kultura, jsou stále více přenášeny na 

zaměstnance. 

Vlády jsou tak nuceny v zájmu mezinárodní konkurence se zeměmi s levnou pracovní 

silou podřezávat dva základní zdroje financování sociálního státu. Za prvé jde o příjmy 

daňové, z jejichž výnosů financují své sociální režimy severské státy a za druhé jde o 

příjmy z pojistného, na kterém je založen systém kontinentální. Vlády jsou tlačeny 

k snižování vedlejších nákladů práce, jež tvoří právě pojistné a reaguji tak snižováním 

výše částky, kterou se na pojistném podílí zaměstnavatel. Tento schodek je pak 

přenášen na zaměstnance.  

Vlády, ať už levicové nebo pravicové, jsou tak stále více připravovány o kontrolu nad 

vývojem ekonomiky státu, ovšem stále nesou za tento stav zodpovědnost, minimálně 

v očích obyvatel a voličů národních států. Fakt, že o tuto kontrolu byly připraveny, pak 

maskují hesly o modernizaci a přísliby budoucí prosperity. 

Výše řečené je spojeno jedním z dalších velice zajímavých aspektů globalizace, a to 

aspektem nesmírně aktuálním. Řada autorů poukazuje na fakt, že tvrzení o tom, že 

většina vyspělých států blahobytu byla nucena s nástupcem globalizace snižovat objem 

prostředků na sociální výdaje v poměru k hrubému národnímu produktu, se nepotvrdilo. 

Autoři jako H. Afhelt, Jan Keller a F.G. Castles dokazují, že v mezinárodním srovnání 

sociálních států a jejich výdajů se  jejich expozice vůči národním rozpočtům zvyšuje. 

 Ahfeldt 
1
 srovnává poměr sociálních výdajů na hrubém domácím produktu zemí 

patnácti států Evropské unie jednotlivých evropských států v období let 1980-1998. 

Například Německé sociální výdaje rostly v tomto období o 0,5 %, Dánsko o 1,3%, 

Španělsko o 3,4%, Francie a Velká Británie dokonce o 5,1 %, respektive o 5,3%. 

Jedinou výjimkou je tak Nizozemí kde výdaje klesly o 1,6% HDP. 

                                                
1 Keller,J. Soumrak sociálního státu, Slon Praha 2005, s. 42-43 
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 Castles
1
 volí metodu podobnou, když řadí jednotlivé státy do jednotlivých kategorií, 

nazývá je rodinami, které se v zásadě kryjí Esping-Andersonovou konceptuální 

typologií sociálních států. Castles využívá údaje OECD o sociálních výdajích 

jednadvaceti vyspělých států. Určitou výjimku zde představují Švýcarsko a Japonsko, 

které nespadají do žádné z klasických kategorií sociálních států.  

Pokud jde o časové období, používá Castles údaje z let šedesátých, přes osmdesátá a po 

konec let devadesátých. Porovnáním objemu prostředků vynaložených na společenský 

blahobyt, jak mezi lety 1960-1980, tak mezi lety 1980-1998, dochází autor k závěru, že 

ve všech „rodinných“ skupinách států dochází k růstu tohoto objemu. Nejvíce je to u 

středomořských států, kde růst výdajů v obou sledovaných obdobích překračuje 7%. 

Následují severské státy s růstem o závratných 14,3% v období let 1960-80 a v dekádě 

let 1980-98 o 4.8%.  Korporativistické (konzervativní) státy a liberální sociální státy 

vykazují podobný růst mezi 2 a 3 % HDP. 

Castles uzavírá, že se nepotvrdila hypotéza „dosažení dna“, co se týče sociálních 

výdajů. Zároveň si klade otázku, proč a jak tento mýtus vznikl. Odpovídá si, že jde 

jednak o alibi politiků, kteří se tímto zbaví odpovědnosti za svá selhání, protože čelí 

silám, které jsou mimo jejich kontrolu. To je však pouze část pravdy. Hlavní část 

vysvětlení leží v útoku nepřátel sociálního státu, kteří se snaží přesvědčit tvůrce 

politiky, že není alternativa ke škrtání benefitů sociálního státu, protože čelí 

ekonomické síle mimo jejich kontrolu. 

 Keller
2
 k tomu dodává, že skutečný rozsah sociálního státu je dán objemem výdajů 

k poptávce sociálních služeb. Tato prudce vzrostla v osmdesátých letech 20. století, 

když se nahromadila řada nepříznivých sociálních událostí jako nezaměstnanost, 

stárnutí populace a rozpad rodinných struktur. Toto zvýšení poptávky je rychlejší než 

růst sociálních výdajů a tak dochází k pociťování deficitu v poskytování sociálních 

služeb státem.  

                                                
1 Castles, F.G., A Race to the Bottom, Pierson, Ch., Casles, F.G.,The Welfare state reader,Cambridge 

2006,ss. 226-245  
2  Keller,J. Soumrak sociálního státu, Slon Praha 2005, s. 42-43 
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Je třeba vidět, že tyto závěry byly učiněny před nástupem ekonomické krize z roku 2008 

a následné recese, která trvá až do současnosti a která nejvíce postihla především 

industriálně vyspělé sociální státy euroamerického civilizačního okruhu. Tato krize 

nemilosrdně odhalila celkové zadlužení těchto států a vliv tohoto zadlužení na celkovou 

ekonomickou prosperitu. Obecný pohled se v této věci obrátil, a jak zahraniční  diskurz, 

tak domácí diskurz  nyní zdůrazňují konec sociálního státu, tak jak byl nastaven 

v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. Tento model sociálního státu byl 

budován na dluh, výše sociálních výdajů byla v nepoměru k výkonnosti ekonomiky a 

pouze celosvětový hospodářský růst tuto skutečnost maskoval. S nástupem ekonomické 

krize se dostavila nemožnost dalšího navyšování zadluženosti států, které ohrožuje 

samotnou ekonomickou podstatu a existenci národního státu. Řešením je podle 

novodobých hlasatelů sociálního selhání přetransformovat sociální stát na jakousi 

záchrannou síť pro nejpotřebnější. 

Jaké jsou další důsledky globalizace? Globalizace jako proces nemá jen dopad na 

ekonomické chování národních vlád. Pokud jsme výše hovořili o rozpojení principů 

vlivu a odpovědnosti státních reprezentací nad ekonomickou situací státu a z ní 

vyplývajícího malého prostoru při rozhodování o podobě jeho sociálních opatřeních, je 

třeba si uvědomit i další aspekty globalizace. 

 Giddens
1
 varuje, že tlak globalizace „zdola“ pomáhá vytvářet nové požadavky a 

možnosti pro obnovu místních identit, jako to můžeme pozorovat ve Skotsku, Quebecu 

a Katalánsku. Zároveň globalizace vytváří horizontální celky, jejichž hranice se nemusí, 

a často ani nepřekrývají s hranicemi národních států. Jak budou státy tomuto jevu čelit? 

Již zmiňovaný Giddens
2
 jako možnou cestu spolupráci s jinými státy, vlastními 

oblastmi a regiony, nadnárodními skupinami a organizacemi. Proces vládnutí nebude 

možné již tolik spojovat se státní vládou. 

                                                
1 Giddens,A., Třetí cesta Obnova sociální demokracie, Praha 2001,s.35-36 
2 Tamtéž 
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6 Sociální práva 

6.1 Sociální práva – mezinárodní kontext 

Idea sociálního státu nachází svůj typ a obraz v legislativě  konkrétních národních států. 

Právní úprava sociálních práv je tak praktickým aspektem teoretické, politické a 

filozofické stavby myšlenky státního blahobytu.
1
 Právní normy tak vyjadřují, podle jaké 

politické teorie se řídí politické reprezentace při nastavení typu, rozsahu, štědrosti 

sociálního režimu, ale i třeba jak bude zajišťována možnost domoci se sociálních práv 

na státu pomocí soustavy nezávislých a nestranných soudů.  

Ještě předtím, než se začneme věnovat popisu pozitivní tuzemské právní úpravy, je 

vhodné zmínit výchozí právně filozofická východiska a úpravu mezinárodní, která je 

zejména pro ústavní zakotvení sociálních práv stěžejní. Idea nezadatelných a 

nezcizitelných lidských práv a svobod, která posléze vyústila v zakotvení těchto 

principů v ústavním právu rozvinutých států, má svůj původ v myšlenkách řeckých 

filozofů jako Platona a Aristotela. Tato teorie přirozeného práva byla dále propracována 

v dílech politických filozofů 17. a 18. století jako jsou Thomas Hobbes, John Locke a 

J.J. Rousseau.
2
 Teorie přirozených práv nabyla svého normativního vyjádření 

v Deklaraci nezávislosti (1776) a Deklaraci práv člověka a občana (1789), jakož i 

v Napoleonských kodifikacích (1804-1810) a v rakouském Všeobecném občanském 

zákoníku ABGB (1811). Všechny tyto dokumenty zakotvují existenci přirozených, 

rozumem poznatelných práv. Pokud jde o ústavní úpravy, je možné jmenovat 

francouzské ústavy z let 1793 a 1948, sovětské ústavy z let 1918 a 1936 a německou 

ústavu z roku 1919.
3
 

 Pokud jde o sociální práva, ta jsou označována jako lidská práva druhé generace, na 

rozdíl od lidských a politických práv, a k jejich skutečnému rozvoji dochází až po druhé 

světové válce, nicméně již po prvé světové válce byla tato práva prosazována systémem 

                                                
1 Srovnání k tomu Suchánek, R.: Hospodářská, sociální a kulturní práva. Výklad jednotlivých práv. In:  

Pavlíček V. a kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. Díl. Ústavní právo České republiky. 1. úplné 

vydání. Praha: Leges, 2011, s. 619  
2 Večeřa, M. Sociální stát, východiska a přístupy, Praha 1996, s. 77 
3 Suchánek, R.: Hospodářská, sociální a kulturní práva. Výklad jednotlivých práv. In:  Pavlíček V. a 

kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. Díl. Ústavní právo České republiky. 1. úplné vydání. Praha: 

Leges, 2011, s. 619  
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úmluv Mezinárodní organizace práce.
1
 Účastníkem řady těchto smluv bylo i 

Československo. Na mezinárodním poli, po druhé světové válce, je prvním takovým 

projevem důrazu na sociální rozměr lidské důstojnosti přijetí právně nezávazné 

Všeobecné deklarace lidských práv, schválené Valným shromážděním Organizace 

spojených národů dne 10. prosince 1948. Deklarace není mezinárodní smlouvou, ale 

přesto jde o neznámější katalog lidských práv, který si stále udržuje silný politický apel.  

Dalšími mezinárodními dokumenty, tentokrát z evropského politicko-právního 

prostředí, a jako důsledek sjednocování poválečné Evropy, jsou Evropská úmluva o 

ochraně lidských práv a základních svobod, podepsaná v Římě v roce 1950 (vyhlášená 

pod č. 209/1992 Sb.) a Evropská sociální charta, podepsaná v Turíně v roce 1961 

(vyhlášená pod č. 14/2000 Sb.m.s.). Pokud jde o novelizující Dodatkové protokoly 

Evropské sociální charty, Česká republika ratifikovala protokoly z roku 1988 a 1995. 

Pod patronací Spojených národů byl 19. prosince 1966 v New Yorku přijat Mezinárodní 

pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Pro Československou 

socialistickou republiku vstoupil Pakt v platnost 23. března 1976 (vyhlášen pod č. 

120/1976 Sb.). Tento Pakt se, společně s Evropskou sociální chartou a ústavami 

některých evropských států, stal inspiračním zdrojem při tvorbě Listiny základních práv 

a svobod. 

6.2 Sociální práva – česká ústavní úprava 

Pokud jde českou ústavně právní úpravu sociálních práv, nacházíme ji v Listině 

základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku pod č. 2/1993 Sb. Ve 44 

článcích ústavodárce upravil práva občanská, politická, práva hospodářská, sociální a 

kulturní a práva národnostních menšin. Sociální práva, o která nám v této chvíli jde, 

jsou upravena v hlavě čtvrté Listiny.  Jde o články 26, článek 30, článek 31, článek 32 a 

článek 33.
2
 Nesmírně důležitým z hlediska interpretace a aplikace sociálních práv 

zakotvených v Listině, je článek 41, který stanoví, že hospodářských, sociálních a 

kulturních práv, v tomto článku taxativně vypočtených, se lze domáhat jen v mezích 

zákonů, které tato ustanovení provádějí. 

                                                
1 Tamtéž, s. 620 
2 Večeřa, s. 78-79 
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Dříve než se budeme zabývat jednotlivými sociálními právy, tak jak o nich hovoří 

Listina a upravují je jednotlivé zákony, podívejme se na to, co mají sociální práva 

společného, na jakýsi právně myšlenkový základ. Filozofické a politické pozadí 

sociálních práv a sociálního státu je popsáno v předešlých kapitolách této práce. 

6.3  Sociální práva – ideová východiska 

Sociální práva, jak již bylo řečeno výše, jsou právy druhé generace, k jejichž rozšíření 

dochází až po druhé světové válce. Za první generaci jsou označovaná lidská a politická 

práva, zakotvená v Listině v hlavě druhé, která byla právně upravena již na počátku 

19.stol. Pokud jde o důvody tohoto rozlišování, uvádí se odlišná povinnost státu při 

zajišťování těchto práv. Sociální práva, stejně jako ostatní základní lidská práva a 

svobody, jsou veřejnými subjektivními právy vůči státu, která zavazují stát jednat ve 

směru k nositeli tohoto práva určitým způsobem
1
. Pokud jde o občanská a politická 

práva, zde je povinnost státu spatřována spíše v nenarušování tohoto práva, tedy v 

nezasahování do chráněné právní sféry jednotlivce (tedy povinnost negativní, omisivní), 

sociální práva předpokládají ze strany státu aktivní činnost (tedy povinnost pozitivní, 

komisivní) při zajištění těchto práv. Tento argument se používá jako důvod pro 

restriktivní výklad ústavně zaručeného rozsahu sociálních práv.
2
 

Toto rozlišení je kritizováno. Jak uvádí Kratochvíl,
3
 sociální práva se neliší od 

občanských práv a nejsou jiné povahy. Je namítáno, že občanská a politická práva mají 

delší tradicí a že jejich mezinárodně právní ochrana je silnější, zejména pokud jde 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních práv, kde je ochrana, oproti 

Paktu o občanských a politických právech, slabší.
4
 Úmluva o lidských právech a 

lidských svobodách z roku 1950 sociální práva například vůbec neobsahuje. Dále je 

kritizováno rozlišování práv, vyžadujících aktivní činnost státu, a práv, u kterých 

převažuje princip nezasahování do chráněné sféry individua. Toto je pak poměrně 

snadno odráženo námitkou, že zajišťování lidských a občanských práv, jako je 

                                                
1 Odlišné chápání sociálních práv zakotvených v Listině jako institucionálních garancí zmiňuje E. 

Wagnerova v odlišném stanovisku k nálezu Pl. ÚS 1/08, k ústavnosti zdravotnických poplatků, bod 5 

stanoviska 
2 Wintr, J., Antoš M. (eds.) Sociální práva, Praha: Leges 2011, s.7 
3 Kratochvíl, J. Sociální práva v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a Mezinárodním paktu o 

občanských a politických právech, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická Fakulta, 2010, s. 23 an. 
4 Suchánek, R.: Hospodářská, sociální a kulturní práva. Výklad jednotlivých práv. In:  Odlišně k tomu 

Pavlíček V. a kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. Díl. Ústavní právo České republiky. 1. úplné 

vydání. Praha: Leges, 2011, s. 620 
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například právo na spravedlivý proces, vyžaduje také aktivní jednání státu a je poměrně 

nákladné. Řada autorů však toto rozdělení považuje za funkční.
1
  

Rozdělení veřejných subjektivních práv na ta, která stát zajišťuje konáním, tj. 

pozitivním jednáním státu (práva na plnění v užším smyslu) a ta ostatní, zastává i 

Robert Alexy ve svém díle Theorie der Grundrechte. Alexy vysvětluje princip 

sociálních práv jako systém závazků státu na konkrétní plnění.
2
 Tyto závazky, 

respektive jejich plnění, jsou však v protikladu s celou řadou práv a svobod ostatních 

subjektů a proto, aby mohla být uplatňována, je třeba omezovat maximální možnou 

svobodu těchto dalších subjektů. Sociální práva jsou dále finančně nákladná a samotná 

jejich finanční náročnost dále omezuje kolektivní a bytostné zájmy státu, (tedy všech 

jeho subjektů), zájmy jako je finanční rovnováha a stabilita. Z tohoto důvodu má být 

objem a velikost prostředků určených na závazky plynoucí ze sociálních práv především 

výsledkem politického soupeření jednotlivých ideologických proudů odehrávajícím se 

na půdě parlamentů, a nikoli výsledkem arbitrárních pravomocí ústavních soudů. Je 

záhodno, aby o těchto velice citlivých rozhodnutích, jako je objem prostředků 

vydávaných na sociální stát, rozhodoval orgán s nejvyšší možnou legitimitou, tedy 

parlament, jehož uspořádání je výsledkem přímé volby občanů vycházející ze souboje 

jednotlivých sociálních koncepcí. 

Alexy řeší toto napětí mezi sociálním a ekonomickým, ideologickým a liberálním 

rozměrem lidsko-právního a sociálního zákonodárství tak, že definitivní prioritu 

sociálním nárokům přiznává tehdy, pokud jsou všechny ostatní nároky vycházející 

z výše uvedených protichůdných principů slabší. V konkrétních příkladech je tomu tak 

u existenčního minima, jednoduchého bydlení, školního vzdělání a minimálního 

standartu lékařské péče.  

Na základě takto vystavěné argumentace lze chápat čl. 41 odst. 1 Listiny jako vyjádření 

vůle ústavodárce, aby o konkrétní výši sociálního zabezpečení občanů rozhodovala 

parlamentní většina, a vybízí Ústavní soud, aby při posuzování ústavnosti sociálního 

                                                
1 Wintr, J., Antoš M. (eds.) Sociální práva. Praha: Leges 2011, s.9 

 
2 Suchánek, R.: Hospodářská, sociální a kulturní práva. Výklad jednotlivých práv. In:  Srovnání k tomu 

Pavlíček V. a kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. Díl. Ústavní právo České republiky. 1. úplné 

vydání. Praha: Leges, 2011, s. 619  
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zákonodárství postupoval s jistou zdrženlivostí ve smyslu respektu k 

demokratické parlamentní úpravě. Pokud jde o míru tohoto respektu, ta je vyjádřena 

v čl. 4 odst. 4 Listiny, který říká, že při používání ustanovení o mezích základních práv 

a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu.  

To, jak vzájemný vztah těchto dvou ustanovení chápe Ústavní soud, naznačují citace 

z těchto dvou nálezů ÚS: „…je pro přezkum ústavnosti zákonů obsahující úpravu 

sociálních práv dán užší prostor, než je tomu u základních práv podle hlavy druhé, třetí 

a páté Listiny, prostor, jenž je vymezen ustanoveními čl. 41 odst. 1 a článku 4 odst.4.“ 

(nález Pl. ÚS 8/07, bod 81) a dále: „…zakotvení jejich existence znamená, že, při 

zákonné úpravě, musí být zachován jistý minimální standard těchto sociálních práv“ 

(Pl. ÚS 2/08 bod 56). 

Lze, na základě výše řečeného, označit Českou republiku jako sociální stát? Samotná 

česká ústava, na rozdíl od některých jiných ústav, na tuto otázku explicitní odpověď 

nedává. Článek 1 francouzské ústavy říká, že Francie je jednotná, sekulární, 

demokratická a sociální republika. Naproti tomu například severské státy jako výrazní 

představitelé sociálních států nemají ve svých ústavách upravena sociální práva. Článek 

20 Základního zákona SRN, který upravuje definici státu, označuje SRN jako 

demokratický, sociální a demokratický stát.
1
 Ovšem pokud jde o sociální práva, 

ty německá ústavní úprava explicitně nezakotvuje.  Německé ústavní právo dovodilo 

sociální práva z hodnoty lidské důstojnosti, která je podle čl. 1 německé GG 

nedotknutelná. Německý Spolkový Ústavní soud definoval sociální práva jako součást 

této lidské důstojnosti, jako nezbytné předpoklady důstojného lidského bytí.  

Jde tak o ústavněprávní nárok na lidsky důstojné existenční minimum, které je však 

definováno poměrně široce. Zahrnuje: „jak fyzickou existenci člověka, tedy výživu, 

ošacení, vybavení domácnosti, přístřeší, vytápění, hygienu a zdraví, tak zajištění 

možnosti pěstovat mezilidské vztahy minimální míru účasti na společenském životě, 

kulturním a politickém životě, neboť člověk jako osoba existuje nutně v sociálních 

vazbách“ (srov. např. rozsudek 1 BvL 1, 3, 4/09 – Hartz  IV, odst. 135).
2
  

                                                
1 Píša, R. Je Česká republika sociální stát? In Sociální práva, Praha, Leges 2011, s.19  
2 Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod. 

Komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, s. 629 
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Pokud jde o českou ústavně právní úpravu, tak Listina základních práv a svobod 

zakotvuje řadu sociálních závazků státu a tvoří tak katalog garantovaných sociálních 

práv. Z tohoto pohledu je možné Českou republiku definovat jako sociální stát. O 

povaze, typu a budoucnosti tohoto označení je však možné vést mnoho polemik. 

 

6.4 Jednotlivá sociální práva  

Výběr konkrétních sociálních práv, podrobněji popsaných v této podkapitole, souvisí 

s nálezy Ústavního soudu, které jsou rozebrány v závěrečné části této práce. Jedná se o 

články 30 a 31 Listiny základních práv a svobod. Nejde tedy o kompletní a 

vyčerpávající popis veškerých sociálních práv, nýbrž pouze o tyto dva články, které se 

objevují v judikatuře Ústavního soudu, rozpracované v této práci.  

6.4.1   Právo na sociální zabezpečení a pomoc v hmotné nouzi 

                                   

Článek 30 

 

(1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při 

nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele. 

(2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná 

pro zajištění základních životních podmínek. 

(3) Podrobnosti stanoví zákon. 

 

Právo na sociální zabezpečení tvoří samotnou podstatu sociálního státu a je tak jedním 

z nejdůležitějších sociálních práv. Toto právo je plodem poznání, že člověk existuje 

nikoli pouze jako autonomní jedinec, ale také jako člen určitého společenství, fungující 

ve vzájemných interakcích. Rozdílnost jedinců tohoto společenství je dána objektivními 

i subjektivními důvody, jako jsou např. pohlaví, věk, zdravotní stav, duševní vyspělost 

či společenské postavení. Stát si při vědomí těchto rozdílností a současně vázán 

hodnotou lidské důstojnosti, musí vytvářet takové mechanismy, které mu umožní, aby 
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zasahoval v situacích ohrožení této důstojnosti. Sociální práva jsou reakcí 

demokratických, sociálních států na nebezpečí sociálních událostí negativně ovlivňující 

snahu po dosažení lidsky důstojného žití všech členů společnosti. Těchto závazků se stát 

nemůže nikterak zprostit.
1
 

 Počátky práva na sociální zabezpečení a vůbec tvorby systému sociálního zabezpečení, 

spadají do období poslední třetiny 19. století.  V osmdesátých letech byla v Německu 

přijata tzv. Bismarckova reforma, která v sobě zahrnuje nemocenské pojištění, úrazové 

pojištění, starobní a invalidní pojištění. Tato reforma výrazně ovlivnila systém 

sociálního pojištění jak v Evropě, tak především v Rakousku – Uhersku. Zde byly 

v roce 1888 přijaty zákony o úrazovém pojištění dělníků (č. 1/1888 ř.z.) a zákon o 

nemocenském pojištění dělníků (č. 33/1888 ř.z.), které jsou souhrnně označovány jako 

Taaffeho reforma.
2
 Jde tedy o úpravu na úrovni zákona. Na ústavní úrovni se začíná 

právo na sociální zabezpečení prosazovat až po druhé světové válce (s výjimkou 

německé ústavy z roku 1919, která upravuje systém sociálního pojištění), stejně jako 

v mezinárodních lidskoprávních dokumentech. 

V československých ústavách je systém sociálního pojištění zakotven v ústavě z roku 

1948 stejně jako v ústavě z roku 1960. Všeobecná deklarace lidských práv ve svém 

článku 25 odst. 1 hovoří takto: „ Každý má právo na takovou životní úroveň, která by 

byla s to zajistit jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to 

zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření….“.
3
 

Pokud jde o další mezinárodní dokumenty, můžeme jmenovat Mezinárodní pakt o 

hospodářských sociálních a kulturních právech, dále je pak velmi důležitá Evropská 

sociální charta, která zavazuje signatářské státy k tvorbě a udržování systému sociálního 

zabezpečení. Pokud jde o úroveň tohoto systému, odkazuje ESCH na Úmluvu 

Mezinárodní organizace práce o minimálních standardech sociálního zabezpečení (č. 

102). Z dalších úmluv MOP se k sociálnímu zabezpečení vztahují Úmluva č. 128 o 

                                                
1 Suchánek, R.: Hospodářská, sociální a kulturní práva. Výklad jednotlivých práv. In:  Pavlíček V. a 

kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. Díl. Ústavní právo České republiky. 1. úplné vydání. Praha: 

Leges, 2011, s. 643 
2 Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 5. Přepracované a aktualizované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2010, s. 29 
3 Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod. 

Komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, s. 628 
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invalidních, starobních a pozůstalostních dávkách (č. 416/1991 Sb.) a Úmluva č. 130 o 

léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci (č. 537/1990 Sb.). 

Listina v článku 30 rozlišuje mezi občanem, kdy tomuto je zajištěno právo na přiměřené 

hmotné zabezpečení podle odstavce 1, kdežto právo na pomoc k zajištění základních 

životních podmínek je zaručeno každému. Toto rozlišování upravuje Listina i 

v případech práv podle článků 31 a 33, kdy jde o právo na zdravotní péči a právo na 

vzdělání. Tato dvojí úroveň zajištěných práv ukazuje na chápání závazku státu 

poskytovat svým občanům nejvyšší možný stupeň sociálního komfortu, který je 

dosažitelný v podmínkách té které společnosti, zatímco u ostatních se stát spokojuje 

s tím, že jim poskytuje takovou úroveň blahobytu, jenž odpovídá přirozenoprávním 

nárokům jejich lidské důstojnosti.
1
 

Toto ústavní rozlišování vyjadřovalo vůli ústavodárce na počátku devadesátých let 

v době vzniku Listiny, nicméně je otázkou, nakolik je toto rozlišování konformní 

s mezinárodními závazky ČR, především z členství v Evropské unii a s přistoupením 

k Úmluvě. Diferenciace na základě občanství se jeví být v rozporu se zákazem 

diskriminace na základě státní příslušnosti. V takovém případě, ať už jde o práva 

vyplývajíc z unijní legislativy, tak práva garantována Úmluvou, je třeba zvolit výklad, 

který bude v souladu s těmito předpisy. Odlišně tato práva chápou i VDLP v čl. 25, kdy 

se hovoří o právu každého na sociální zabezpečení, stejně jako Úmluva MOP č. 102 o 

minimální normě sociálního zabezpečení v čl. 68, a též MPHKSP.
2
  

 Práva uvedená v článku 30 odstavci 1 jsou zajišťována systémem veřejného pojištění, 

které se dělí na důchodové, pod které náleží jak důchody starobní, tak i důchody 

invalidní a pozůstalostní, tj. vdovské, vdovecké a sirotčí, a nemocenské pojištění, které 

se vztahuje na případ nezpůsobilosti k práci zapříčiněný nemocí. Tato práva jsou 

ústavně zaručena pouze občanům. Pokud jde o rozsah těchto práv, hovoří Ústava 

v odstavci 1 o přiměřeném hmotném zabezpečení, což je formulace podobná 

přiměřenému hmotnému zajištění, tak jak o něm Ústava hovoří v čl. 26 odstavec 3, kdy 

                                                
1 Suchánek, R.: Hospodářská, sociální a kulturní práva. Výklad jednotlivých práv. In: Pavlíček V. a 

kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. Díl. Ústavní právo České republiky. 1. úplné vydání. Praha: 

Leges, 2011, s. 644 

 
2 Tamtéž s.646 
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jde o zajištění potřeb občanů, kteří nemohou bez své viny získávat prostředky pro své 

životní potřeby prací. Ona „přiměřenost“ se však jeví být interpretačním problémem a je 

předmětem sporů jednotlivých ideologických proudů. Jeví se však nesporné, že jde o 

vyšší úroveň sociálního blahobytu, než zajištění základních životních podmínek 

v odstavci 2 čl. 30, kdy jde o případ hmotné nouze.  

Dále je v souvislosti s právem na „přiměřené“ hmotné zabezpečení otázkou, zda je 

tímto míněno, že důchodové příjmy mají odrážet předchozí příjem pojištěnce, a tedy 

množství prostředků odvedených do systémů, či zda má být výše příjmů taková, aby 

zajišťovala důstojné životní podmínky každému občanu ve smyslu distributivní 

spravedlnosti. Ústavní soud v tomto případě zastává pozici, že míra zásluhovosti či 

solidarity je otázkou politického soupeření a z něho vyplývajícího nastavení systému, 

při respektování ústavních kautel, když v nálezu PL. ÚS 12 /94 praví: „Ve všech 

existujících systémech sociálního zabezpečení jsou v sobě zastoupeny zásady solidarity 

a ekvivalence. Každý systém sociálního zabezpečení nese sebou zvýhodnění určitých 

sociálních skupin, podle toho, je-li preferováno spíše hledisko solidarity nebo 

upřednostňována zásada ekvivalence. Tato úprava je vyhrazena zákonodárci, který 

nemůže postupovat libovolně, ale při stanovení preferencí musí přihlížet sledovaným 

veřejným hodnotám.“
1
 

Pokud jde o ekonomickou metodu zajištění těchto práv, tuto Ústava nepředepisuje, na 

rozdíl od práva na ochranu zdraví v čl. 31, kdy je bezplatná zdravotní péče podmíněna 

účastí na veřejném pojištění. Zůstává ovšem faktem, že pojišťovací systémy s povinnou 

účastí ekonomicky aktivního obyvatelstva zůstávají, a i přes současné problémy 

způsobené demografickými parametry, základním, tradičním a stále nejefektivnějším 

způsobem garance těchto práv.
2
 

Pokud jde druh sociálních událostí, o kterých hovoří čl. 30 odstavec 1, jde o stáří, 

nezpůsobilost k práci a ztrátu živitele. V takovýchto případech Listina přiznává právo 

na přiměřené hmotné zabezpečení. Určení konkrétní věkové hranice, při které vzniká 

                                                
1 Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod. 

Komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, s. 634 
2 Srovnání k tomu Suchánek, R.: Hospodářská, sociální a kulturní práva. Výklad jednotlivých práv. In:  

Pavlíček V. a kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. Díl. Ústavní právo České republiky. 1. úplné 

vydání. Praha: Leges, 2011, s. 643 
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nárok na starobní důchod, je věcí zákonodárce, který vychází z řady poznatků 

rozmanitých vědných oborů. Skutečností je v posledních letech stále se zvyšující 

hranice odchodu do starobního důvodu, ať už hlediska zvyšující se délky dožití či 

nepříznivé demografické situace, která vytváří tlak na financování penzijních 

pojišťovacích systémů. Co se týče nezpůsobilosti k práci, rozlišujeme v zásadě dva 

druhy takové nezpůsobilosti, a to dočasnou nebo trvalou, kdy hovoříme o invaliditě. Při 

zjišťování těchto sociálních událostí je postupováno s ohledem na konkrétního člověka 

a jeho schopnost vykonávat konkrétní povolání. Kritéria, tak jak o nich hovoří zákon č. 

155/1995 o důchodovém pojištění, ve svém § 39 odst. 3, jsou tělesné, smyslové, 

duševní schopnosti s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a 

předchozím výdělečným činnostem. Pokud jde o nároky při ztrátě živitele, upravuje 

zákon tzv. vdovské nebo vdovecké důchody, kdy je oprávněným manžel či manželka, 

při úmrtí člena rodiny, který výrazně přispíval k hmotnému zabezpečení rodiny nebo o 

důchod sirotčí, při úmrtí rodiče nezaopatřeného dítěte.
1
 

 

Většina nálezů ÚS k čl. 30 odst. 1 se týká nepřípustnosti diskriminace v přístupu 

k tomuto základnímu právu, neboť takový postup je v rozporu s čl. 3 odst. 1. Zde je 

možné jmenovat nález Pl. ÚS 42/04, který se týkal rozdílného přístupu zápočtu doby 

péče o dítě do doby pojištění u mužů, když zde zákon volil pro muže postup 

administrativně složitější. Podobnou problematiku řeší i nález Pl. ÚS 53/04 kdy se 

Ústavní soud zabýval problematikou nižší hranice odchodu do důchodu u žen (nikoli u 

mužů) v závislosti na počtu vychovaných dětí. V tomto případě neshledal ÚS zákonnou 

úpravu diskriminační. Taktéž ESPL neshledal v případě Andrle proti ČR rozdílnou 

úpravu věku odchodu do důchodu diskriminační, když konstatoval, že „tento přístup lze 

i nadále považovat za objektivně a rozumně zdůvodněný, dokud v důsledku sociálních a 

ekonomických změn nezanikne potřeba zvláštního zacházení se ženami.“
2
 Důležitým 

                                                
1 Srovnání k tomu Suchánek, R.: Hospodářská, sociální a kulturní práva. Výklad jednotlivých práv. In:  

Pavlíček V. a kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. Díl. Ústavní právo České republiky. 1. úplné 

vydání. Praha: Leges, 2011, s. 644-645 

 

 
2 Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod. 

Komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, s. 636 

 



79 

 

hlediskem pro rozhodování soudu bylo, že v rámci reformy důchodového pojištění 

došlo k  sjednocení věkové hranice odchodu do důchodu bez ohledu na pohlaví. 

Odstavec 2 článku 30 zakládá právo na pomoc při zajištění základních životních 

podmínek. Zákonodárce v tomto odstavci pamatuje na situaci, kdy se jedinec ocitá 

v krajní nouzi, bez příjmu z titulu ostatních základních práv jako přiměřené hmotné 

zabezpečení ve stáří, nezpůsobilosti k práci,  jakož i ztrátě živitele podle odstavce 1, bez 

práva na hmotné zabezpečení občana, který bez své viny nemůže získávat prostředky 

pro své životní potřeby prací podle čl. 26 odst. 3, nebo práva na spravedlivou odměnu 

za práci podle čl. 28. Zákonodárce tak tímto uznává, že v prostředí sociálního státu by 

se jedinec neměl ocitnout v totální životní závislosti na soukromé almužně nebo 

žebrotě.  

Na rozdíl od odstavce prvního prvého se jedná o právo náležející nikoli jen občanům, 

ovšem na druhé straně jen tomu kdo je v nutné nouzi. Tato skutečnost reflektuje uznání 

hodnot lidské důstojnosti, konkrétně základních hmotných aspektů existence. Tyto 

aspekty uznává, jak česká Listina základních práv a svobod ve svém článku 1 v hodnotě 

lidské důstojnosti a v čl. 6 v podobě práva na život, tak mezinárodní dokumenty jako  

VDLP a MPHSKP, které základní životní podmínky definují jako dostatečná výživa, 

šatstvo a byt. Zákonné provedení práva na pomoc v hmotné nouzi představuje zákon č. 

110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu a zákon č. 111/2006 Sb. o hmotné 

nouzi. 

Zákonnou definici životního minima podává § 1 zákona č. 110/2006 Sb. jako 

„minimální hranici peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních 

základních životních potřeb“, přičemž existenční minimum je definováno jako 

„minimální hranici peněžních příjmů fyzických osob, která se považuje za nezbytnou pro 

zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni zajišťující přežití“.
1
 

 Existenční minimum je dávka zhruba ve výši 70 % životního minima a bude využívána 

u osob v hmotné nouzi „ nesplňujících podmínku snahy o řešení nepříznivé sociální 

situace“. Lze ho tak chápat jako stimulační impuls nastaveného sociálního systému ČR.  

                                                
1 Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod. 

Komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, s. 639 
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K tomuto je třeba dodat, že náklady na bydlení jsou řešeny odlišnou dávkou v podobě 

doplatku na bydlení podle zákona o pomoci v hmotné nouzi. Existenční minimum plus 

doplatek na bydlení, tak představuje v současné podobě českého sociálního státu 

minimální možnou míru toho, co má představovat základní předpoklady lidské 

důstojnosti, jako jsou dostatečná výživa, šatstvo a bydlení. 

Úmluva o právech dítěte stanoví zákaz dětské práce a současně nárok na zaručenou 

životní úroveň dítěte (čl. 27 a 32), takže u nezaopatřeného dítěte nepřichází použití 

existenčního nebo životního minima v úvahu, stejně jako u poživatele starobního 

důchodu, osoby invalidní ve třetím stupni nebo osoby starší 68 let.  

Zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. zakládá nárok na dvě dávky, a to sice 

na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Tento zákon konstruuje v § 24 částku 

živobytí, která je odvozena pro různé kategorie osob od částky životního či existenčního 

minima. Doplatek na bydlení je vyplácen v případě (§§ 33, 34), že vlastník nebo 

nájemce bytu, který užívá byt, jestliže by po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení 

byl jeho příjem zvýšený o příspěvek na živobytí nižší než částka živobytí osoby. 

Příspěvek na živobytí je podmíněn tím, zda příjem osoby, posuzovaný buďto 

samostatně nebo společně s posuzovanými osobami, dosahuje částky živobytí. 

Rozdílem mezi příjmem osoby a částkou živobytí je daná výše příspěvku na živobytí.  

Taková osoba se nachází v hmotné nouzi. Druhou možností pro získání příspěvku je 

případ, že příjem osoby, sám nebo ve spojení s příspěvkem na živobytí, nepostačuje 

k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení a služby s bydlením bezprostředně 

spojené. Podle názoru autorů komentáře, jde rozdělení částek životního a existenčního 

minima v duchu moderní sociální politiky, která je natolik stimulující, aby odstraňovala 

nezdravou závislost části obyvatelstva na sociálním systému, a v tomto smyslu je tak 

ústavně konformní.
1
 

Odstavec 3 stanoví, že podrobnosti stanoví zákon. Vzhledem ke složitosti a šíři 

problematiky upravené článkem 30 bylo zapotřebí přijmout řadu zákonů. Zákony 

týkající se odstavce 1 jsou hlavně zákon č. 155/195 Sb. o důchodovém pojištění, 

doplňující zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem č. 42/1994 Sb. Dále 

                                                
1 Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod. 

Komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, s. 640-641 
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zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění.  Dávky vyplacené podle zákona o 

pojistném na sociální zabezpečení č. 589/1992 Sb., zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci 

a provádění sociálního zabezpečení. Odstavec druhý upravují především zákony 

č.108/2006 Sb. o sociálních službách, zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním 

minimu a zákon č. 111/2006 o pomoci v hmotné nouzi a zákon č. 117/1995 Sb. o státní 

sociální podpoře. 

 

6.4.2 Právo na ochranu zdraví a zdravotní péči 

                                                                

Článek 31 

Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají právo na základě veřejného 

pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za 

podmínek, které stanoví zákon. 

 

Formulace čl. 31 Listiny nám představuje dvě související, ale odlišná práva. Prvním 

z těchto je právo na ochranu zdraví. Pokud vyjdeme z výše naznačené podstaty 

sociálních práv jako povinností státu něco činit, a tedy jako závazku směrem 

k fyzickým osobám, musíme dojít k závěru, že povinným subjektem z tohoto práva 

bude především stát (Ústavní soud v souladu s územním a organizačním uspořádáním 

státu považuje ve svých nálezech Pl. ÚS 51/06 a Pl. ÚS 5/04 za povinné subjekty i obce 

a kraje). Stát je tak zavázán nikoli pouze k tomu, aby negativně nezasahoval do zdraví 

lidí, ale aby v tomto směru aktivně konal. Pokud jde právo na bezplatnou zdravotní péči 

a pracovní pomůcky, zde Listina výslovně ukládá státu, aby vytvořil a udržoval systém 

zdravotního pojištění zajišťující bezplatnou zdravotní péči, ale aby činil i takové kroky, 

které zajistí občanům lékařskou péči. K tomuto uvedl Ústavní soud: „Listina v čl. 31 

větě prvé říká, že každý má právo na ochranu zdraví. To vyplývá a souvisí s právem na 

život ( čl. 6 odst.1); spolu náleží mezi absolutní základní hodnoty. Tím subjektem, který 

je odpovědný za naplnění a zajišťování tohoto práva, je stát, a je proto také na něm, aby 

za tím účelem přijal adekvátní opatření. Činí tak vytvářením podmínek pro širokou 
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dostupnost lékařské péče počínaje a zlepšováním všech stránek vnějších životních 

podmínek konče.“ Pl. ÚS 11/08
1
 

Právo na ochranu zdraví a povinnost států  činit aktivní kroky v tomto směru, obsahuje 

široká paleta mezinárodních lidsko-právních dokumentů.  Je zde čl. 25 VDLP a 

povinnosti státu dobře specifikující čl. 12 MPHSKP, který říká: 1. „uznávají (státy) 

právo každého na dosažení nejvyšší dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví“ a 

navazuje: „ 2. učiní opatření k dosažení plného uskutečnění tohoto práva, která budou 

zahrnovat: a) opatření ke snížení počtu potratů a kojenecké úmrtnosti a opatření ke 

zdravému vývoji dítěte; b) zlepšení všech stránek vnějších životních podmínek a 

průmyslové hygieny; c) prevenci, léčení a kontrolu epidemických, místních nemocí, 

chorob z povolání a jiných nemocí; d) vytvoření podmínek, které by zajistily všem 

lékařskou pomoc a péči v případě nemoci“.
2
 

 Evropská sociální charta ve svém čl. 13 odstavci 1 stanoví povinnost státu poskytnout 

pomoc či přímo lékařskou péči osobě bez prostředků, která je bez možností tyto 

prostředky získat. Dále podle odstavce 2, mají státy povinnost zajistit, aby takové osoby 

nebyly kráceny na svých politických a sociálních právech. Z dalších  mezinárodních 

smluv lze jmenovat již výše zmíněné úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 102 o 

minimálních standardech sociálního zabezpečení (č. 461/1991 Sb.) a úmluva č. 130 o 

léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci (č. 537/1990 Sb.) 

Československé ústavní právo zná právo na ochranu zdraví již ústavy z roku 1948, zde 

můžeme najít rozlišování oprávněných subjektů, které přijal i současný čl. 31. Zatímco 

právo na ochranu zdraví náleží každému bez rozdílu, právo na bezplatnou zdravotní 

péči a zdravotní pomůcky na základě veřejného pojištění a za podmínek, které stanoví 

zákon, mají pouze občané. Toto rozlišování používá Listina i v článcích 26 odst. 3, 

článku 30 a článku 33 Listiny. 

                                                
1 Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod. 

Komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, s. 648 
2 Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod. 

Komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, s. 646 
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 Z ústavních předpisů, které zakotvují povinnosti státu při péči o zdraví obyvatelstva, je 

možné jmenovat ústavy Francie, Itálie, Španělska, Portugalska, Řecka, Finska, 

Nizozemí, z ústav postkomunistických států je možné jmenovat Rusko, Slovensko, 

Estonsko či Polsko. 

Jak bylo řečeno výše, právo na ochranu zdraví je pokládáno za absolutní hodnotu. 

Z důvodu ochrany tohoto práva sama listina dovoluje omezit ostatní práva, jako je 

zákaz nucených prací (čl. 9 odst. 2), vlastnickou svobodu (čl. 11 odst.3),  

nedotknutelnost obydlí (čl. 12 odst.3), svobodu pobytu a pohybu (čl. 14 odst.3), 

svobodný projev náboženství a víry (čl.16 odst.4), svobodu projevu a právo na 

informace (čl. 17 odst. 4) a právo pokojně se shromažďovat (čl. 19 odst.2). Z nálezů ÚS 

je možné v této souvislosti uvést nález III. ÚS 449/06, kdy bylo povinné očkování 

shledáno přípustným omezením práva svobodně projevovat své náboženství nebo víru, 

neboť jde o opatření v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu veřejné 

bezpečnosti, zdraví a práv a svobod druhých, nicméně doplnil, že: „V případě, že tu jsou 

takové okolnosti, které zásadním způsobem volají pro zachování autonomie dané osoby 

a pro výjimečné nesankcionování povinnosti podrobit se očkování, nesmí orgán veřejné 

moci povinnost podrobit se očkování sankcionovat či jinak vynucovat“.
1
 

Dalším ze zásadních mezinárodních dokumentů je Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně (č. 96/2001 Sb. m. s.). Tato úmluva, přijatá státy Rady Evropy v roce 1997, 

zahrnuje nadřazenost lidské bytosti nad zájmy společnosti nebo vědy, rovnou 

dostupnost zdravotní péče, povinnost provádět jakýkoli zákrok v souladu s profesními 

standarty. Jedním ze závazků je povinnost států přijímat řešení problémů spojených 

s rozvojem biologie a medicíny po zajištění veřejné i odborné diskuze. 

Zásadní otázkou, v souvislosti s právem na ochranu zdraví a zdravotní péči, je 

financování této péče. Modely financování systému zdravotnictví jsou velmi různorodé, 

lišící se podle kulturních zvyklostí a systému hodnot dané společnosti, velmi často také 

závisí na stupni ekonomického rozvoje. Tyto faktory ovlivní podíl státu na financování 

této péče a jeho případné ústavní zakotvení. 

                                                
1 Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod. 

Komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, s. 649-650 
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Česká ústavní úprava zvolila jeden z nejvyšších standardů všeobecné dostupnosti 

zdravotní péče, když věta druhá čl. 31 stanoví: „Občané mají na základě veřejného 

pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, 

které stanoví zákon“. Tato úprava je do jisté míry výsledkem ústavních tradic, neboť 

obě československé ústavy z let 1948 a 1960 zakotvily tradici státem zajišťovaného 

systém u zdravotnictví, kdy všeobecný přístup ke zdravotní péči byl ústavním 

standardem. Ústava z roku 1960 hovoří dokonce o: „stále se rozšiřující bezplatnou 

léčebnou péčí“.
1
 Tento vysoký standard bezplatné lékařské péče není v evropském 

měřítku zcela obvyklý, nicméně  lze ho nalézt v ústavách Slovenska, Ruska, Bulharska 

a Portugalska. Ústavy Polska a Slovinska pak nezmiňují výslovně bezplatnost, nicméně 

hovoří o poskytování zdravotní péče na základě veřejných finančních prostředků.
2
 

Jazykový výklad věty druhé napovídá, že předpokladem práva na bezplatnou zdravotní 

péči a na zdravotní pomůcky je občanství, systém veřejného pojištění podmínky 

stanovené zákonem. To, jak chápe bezplatnost a předpoklady poskytování zdravotní 

péče Ústavní soud, je dobře vidět v nálezu Pl. ÚS 35/95: „právo na bezplatnou 

zdravotní péči a na zdravotní pomůcky je zúženo na rozsah veřejného pojištění, a je tedy 

odkázáno na redistribuci pojistných částek“ a dále „celá tato hlava čtvrtá ve svém 

souhrnu je závislá na dosažené hospodářské a sociální úrovni státu a s tím spojené výše 

životní úrovně“ a tedy „systém veřejného pojištění je jako každý pojišťovací systém 

limitován objemem finančních prostředků“.
3
 

Dále se Ústavní soud vyjádřil k přímému hrazení zdravotní péče v nálezu Pl. ÚS 14/02: 

„Z ústavních i zákonných principů nelze tuto péči dělit na jakousi základní, ,levnější‘, 

ale méně vhodnou a méně účinnou, a na nadstandardní, ,dražší‘, ale vhodnější a 

účinnější. Rozdíl standardní a nadstandardní péčí nesmí spočívat v rozdílech ve 

vhodnosti a účinnosti léčby.“ Tento postoj ÚS byl ovšem zproblematizován společným 

                                                
1 Suchánek, R.: Hospodářská, sociální a kulturní práva. Výklad jednotlivých práv. In: Pavlíček V. a 

kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. Díl. Ústavní právo České republiky. 1. úplné vydání. Praha: 

Leges, 2011, s. 654-655 

 

 
2 Tamtéž. s. 654 
3 Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod. 

Komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, s. 651 
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odlišným stanoviskem sedmi soudců, kteří uvádějí toto: „Z čl. 31 Listiny, ve spojení 

s čl. 41 a čl. 4 odst. 4 Listiny, tudíž pro pojištěnce plyne základní právo na 

transparentně zákonodárcem určený komponent ekvivalence ve veřejném zdravotním 

pojištění, a to v takové míře, jenž ještě zachovává povahu právního institutu pojištění a 

nemění jej v daň“. Toto společné stanovisko se později stalo argumentační základnou 

v nálezech Pl. ÚS 1/08 a Pl. ÚS 8/07.
1
 Tento závěr je ovšem velmi problematický, 

neboť poskytovat „lepší“ či „horší“ zdravotní péči v závislosti na míře předchozích 

příspěvků do systému zdravotního pojištění, a naplnit tedy tak „určený komponent 

ekvivalence“, se jeví být postupem nejen v rozporu s nálezem Pl. ÚS 35/95, ale i 

s ústavní úpravou.  

Zákaz diskriminace ve vztahu k čl. 31 Listiny stanoví antidiskriminační zákon 

(č.198/2009 Sb.), který stanoví zásady rovného zacházení a zákaz diskriminace 

v přístupu ke zdravotní péči. S tím souvisí i Úmluva o právech osob se zdravotním 

postižením  (č. 10/2010 Sb. m. s.), která chrání zájmy osob se zdravotním postižením, 

pokud se týče přístupu ke zdravotní péči.  

Listina ukládá zákonodárci povinnost vytvořit a udržovat systém veřejného zdravotního 

pojištění, který je obligatorní pro všechny občany České republiky. Existence systému 

zdravotního pojištění a účasti každého občana (čl. 42 odst. 1; čl. 3 odst. 1 Listiny) 

v tomto systému je podmínkou práva na bezplatnou zdravotní péči podle čl. 31 Listiny. 

Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jsou pojištěny všechny 

fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území ČR, jakož i osoby bez trvalého pobytu, 

jsou-li zaměstnanci zaměstnavatele, který má na území ČR sídlo.
2
 

Mezi zákony provádějící právo na ochranu zdraví patří zákon č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Zákony č. 48/1997 

Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na 

všeobecné zdravotní pojištění, upravují systém obligatorního veřejného pojištění. Zákon 

ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a zákon ČNR 

                                                
1 Tamtéž. s.652 
2 Suchánek, R.: Hospodářská, sociální a kulturní práva. Výklad jednotlivých práv. In: Pavlíček V. a 

kolektiv: Ústavní právo a státověda, II. Díl. Ústavní právo České republiky. 1. úplné vydání. Praha: 

Leges, 2011, s. 655 
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č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 

pojišťovnách provádějí systém zdravotních pojišťoven v České republice. 

                                                            

6.4.3    Omezená vymahatelnost některých hospodářských, sociálních a 

kulturních práv 

                                                     Článek  41 

(1)  Práv uvedených v čl. 26, 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 31 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 

Listiny je možné se domáhat jen v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí. 

          (2) Kde se v Listině mluví o zákonu, rozumí se tím zákon Federálního 

shromáždění, jestliže z ústavního rozdělní zákonodárné pravomoci nevyplývá, že 

úprava přísluší zákonům národních rad. 

„Ne nadarmo existují dva základní pakty OSN. Jeden je věnován právům lidským a 

politickým a druhý je věnován právům hospodářským, sociálním a kulturním. To 

vyjadřuje i skutečnost, že povaha a možnost uplatnění se liší. Upozornit na možnost 

diferenciace bylo základní připomínkou i zahraničních odborníků. Právě na základě 

jejich připomínek byl formulován nový článek 41 ve znění zpravodajské zprávy.“1 

Tento výrok Dagmar Burešové, předsedkyně ČNR, v rozpravě nad návrhem Listiny, 

vystihuje odlišné chápání sociálních práv jako práv relativních, u kterých je míra jejich 

dosažení závislá na hospodářských výsledcích státu. To se odráží i v odlišném postavení 

těchto práv v ústavním systému. To dokumentuje i vyjádření V. Ševčíka, zpravodaje 

ústavně-právního výboru FS: „Proto také koncepce těchto práv sice dodržuje základní 

principy jejich vynutitelnosti cestou soudní ochrany, nicméně u práv sociálních ve 

většině nejsou ústavním zákonem dány podmínky, z nichž by obyčejný zákon měl 

vycházet. Vlastní úprava normou nižšího stupně nemůže nepodléhat změnám podle 

vývoje ekonomické a životní úrovně, takže svazovat obyčejného zákonodárce 

                                                
1 Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod. 

Komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, s. 831 
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ústavnímu bariérami by nebylo na místě.“1  I v tomto vyjádření lze nalézt přesvědčení, 

že o míře právně zajištěného sociálna má rozhodovat zákonodárce, Parlament, kde 

toto bude předmětem politického boje, nikoli že životní úroveň má být fixována 

ústavodárcem. 

Toto rozlišování odlišné povahy lidských a politických práv na jedné straně a práv 

sociálních a hospodářských na straně druhé má oporu v mezinárodním právu, kde je 

dáno odlišnostmi mezi MPOPP a  MPHSKP, ale i rozdíly mezi Evropskou sociální chartou 

a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a svobod. Ve vnitrostátních ústavních 

úpravách nebývá omezená vynutitelnost sociálních práv obvyklá, nalezneme ji kromě 

české ústavy ještě v ústavě slovenské a polské, která má ovšem počet takto 

omezitelných práv nižší.  

Jak již bylo výše řečeno, ústavodárce přenechává meze sociálních práv k úpravě 

zákonodárci a ponechává tak rozsah sociálního státu výsledkům politického procesu 

v parlamentu. Ovšem formulace čl. 41 odst. 1 musí nutně navodit otázku, zda je možno 

zákon upravující práva vypočtená v odstavci 1 vůbec zrušit pro rozpor s jich ústavní 

úpravou v Listině. Odpovědi na tuto otázku dává Ústavní soud v řadě nálezů, když 

ústavním limitem pro zákonnou úpravu těchto práv je čl. 4 odst. 4, který stanoví, že při 

používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich 

podstaty a smyslu. Tím je zákonodárci ponechán širší prostor, upravuje-li tato práva, 

nicméně je zde ústavní brzda proti případné zákonné i faktické anulaci těchto práv. 

Z nálezů ÚS, kde se soud vyjadřuje k problematice zrušení zákona upravující práva 

vyjmenovaná v čl. 41 odst. 1, je možno jmenovat nález Pl. ÚS 35/93, který se týká 

práva podle čl. 33 odst. 2 na bezplatné vzdělání na základních a středních školách, dále 

nálezy Pl. ÚS 38/04 a Pl. ÚS 35/08, které řeší otázku zákonného omezení nebo 

stanovení podmínek pro výkon určitých činností nebo povolání podle čl. 26 odst. 2, 

které je rovněž vyjmenováno v čl. 41 odst. 1, kde Ústavní soud normy zrušil. 

                                                
1 Tamtéž s. 831 
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Zajímavým z hlediska metodiky rozhodování Ústavního soudu je nález Pl. ÚS 61/04 kde 

je řešena otázka práva na stávku.  

Zde, na rozdíl od předchozích nálezů, ohledně práva podnikat, je použit takzvaný test 

racionality, který je pokládán za méně přísný než takzvaný test proporcionality, který 

ÚS aplikoval v nálezu Pl. ÚS 35/08. Tento metodický postup dále soud rozvedl 

v nálezech k zákoníku práce (Pl. ÚS 83/06) a zejména v nálezu týkajícím se 

zdravotnických poplatků (Pl. ÚS 1/08). Zde je stěžejní otázkou, zda se zákonná úprava 

základních práv uvedených v čl. 41 odst. 1 dotýká esenciálního obsahu, tj. minimálního 

standardu tohoto práva. Pokud je odpověď na tuto otázku pozitivní, má následovat 

test proporcionality, který ospravedlňuje naprostou výjimečnost takové situace. 

V druhém kroku odpovídá soud na otázku, zda nejde o svévolné snížení celkového 

standardu základních práv. Pokud však zákon nezasahuje do minimálního standardu, je 

namístě provést test racionality, který sleduje relaci racionality mezi použitým 

prostředkem a cílem. Používání testu racionality v těchto nálezech dokumentuje vztah 

Ústavního soudu k sociálním právům jako právům podmíněným hospodářskými a 

ekonomickými možnostmi státu a společnosti. 

Podrobnější rozbor metodiky testů proporcionality bude proveden v následující 

kapitole, zejména u nálezů Pl. ÚS 1/08 a Pl. ÚS 2/08. Zásadním závěrem však je, že 

Ústavní soud považuje za možné zrušit zákonnou normu upravující základní práva 

vyjmenována v čl. 41 odst. 1, jakkoli považuje tuto aktivitu za podléhajícím přísnějším 

hlediskům, než je tomu u norem upravujících práva upravená v hlavě druhé, třetí a 

páté Listiny. Oporou je mu v tomto čl. 4 odst. 4, který chrání podstatu a smysl 

základních práv, a který zabraňuje tomu, aby byl minimální obsah a standart těchto 

práv popřen a vymazán. 

Pokud jde o otázku domáhání se svých sociálních práv jednotlivcem, je třeba vidět, že 

dikce čl. 41 odst. 1 vylučuje možnost úspěšného podání ústavní stížnosti založené na 

tvrzení, že zásah orgánu veřejné moci postupoval podle zákona, který upravuje sociální 

práva. Možností je zde pak postup, který vedl k nálezu Pl. ÚS 8/07, kdy jednotlivec 

usiluje přesvědčit obecný soud, aby využil práva podle čl. 95 odst. 2 a podal návrh na 
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zrušení zákona Ústavním soudem. Samotná sociální práva v Listině tak nezakládají 

nárok. Pochopitelně se však lze domáhat toho, aby zákon uplatňován ústavně 

konformním způsobem, což potvrzují i slova Ústavního soudu v nálezu Pl. ÚS 1/08: 

„případné individuální zásahy jsou však pochopitelně i nadále reparovatelné 

standardními postupy včetně ustavní stížnosti.“ 

Odstavec 2 čl. 41 ztratil se zánikem České a Slovenské Federativní republiky a vznikem 

České republiky význam. 

7 Sociální práva v judikatuře Ústavního soudu 

 

7.1 Výběr z nálezů Ústavního soudu 

 

V této kapitole se budu blíže a podrobněji zabývat jednotlivými stěžejními nálezy 

Ústavního soudu, které řeší problematiku sociálních práv. Jako první představím blíže 

nález Pl. ÚS 2/08, č. 166/2008 Sb., týkající se protiústavnosti zrušení nemocenského 

v prvních třech dnech, a na něj navazující nález Pl. ÚS 54/10, č. 186/2012 Sb., kde 

můžeme sledovat zajímavý vývoj názorů Ústavního soudu.  

Dále je to nález Pl. ÚS 1/08, č. 251/2008 Sb. o ústavnosti zdravotnických poplatků, 

který je patrně nejkontroverznějším nálezem a současně nálezem, který vzbudil nejvíce 

polemik, jak ze strany doktríny, odborné veřejnosti, tak z řad disentních soudců 

Ústavního soudu. 

Jako poslední to bude nález, který stanoví zrušení redukčních hranic pro výpočet 

důchodu, Pl. ÚS 8/07, č. 135/2010 Sb. Tento nález hodně odhaluje pohled Ústavního 

soudu na sociální práva a sociální stát.  

Zároveň se v této části práce pokouším získat z teleologické argumentace pléna 

Ústavního soudu a jednotlivých odlišných stanovisek závěry, zda se názory a postoje 

jednotlivých teorií politické filozofie odrážejí v rozhodování Ústavního soudu a zda je 

soudci ÚS berou v úvahu. 
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Výsledkem této kapitoly by měl být, jak už je psáno v úvodu této práce, závěr, zda 

existuje nějaká ucelená doktrína sociálního státu, kterou se řídí Ústavní soud při 

posuzování jemu předložených sporů, které se týkají sociálních práv a jestli se tento 

Ústavní soud při svém rozhodování přiklání k nějaké filozoficko-politické koncepci 

sociální státu a sociálního uspořádání společnosti. 

Pokud se týče analýzy samotných nálezů, tyto jsou jen velmi stručně představeny 

z hlediska procesního. Zásadní prostor je věnován argumentaci navrhovatelů nebo 

státních orgánů vyjadřujících se k dané problematice. 

 Důraz je položen na argumentaci Ústavního soudu při meritorním, ústavněprávním 

hodnocení napadených zákonných ustanovení, neboť tato argumentace je klíčová 

z hlediska cílů této práce. 

 

7.1.1 Nález Pl. ÚS 2/08, protiústavnost zrušení nemocenského v prvních 

třech dnech 

Argumentace Ústavního soudu začíná v bodě 52 nálezu. V bodech 52 až 56 Ústavní 

soud podává základní výklad svého chápání ústavního zakotvení sociálních práv, tak jak 

jsou upravena v Listině základních práv a svobod. Zatímco jedním limitem aplikace 

sociálních práv je čl. 41 odst. 1, který stanoví, že těchto práv se lze domáhat pouze 

v mezích zákonů, které tato práva upravují. Druhým limitem je čl. 4 odst. 4, který říká, 

že při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich 

podstaty a smyslu. Výsledkem je tak povinnost zákonodárce tato práva upravit 

v podobě, kdy nebudou ústavně zaručená práva popřena či anulována. 

V bodě 53 nálezu Ústavní soud vysvětluje podstatu sociálního státu jako výsledného 

uspořádání společnosti podle konkrétního poměru principů odpovědnosti a principu 

solidarity. Ten chápe jako základ pro přerozdělovací funkci státu, který směruje 

ekonomické statky k potřebným. Poměrně jasně však naznačuje hranice takové 

solidarity: „ Solidarita má své hranice. Nemůže mít natolik vychýlenou podobu, aby ji 

ti, které postihuje, pociťovali jako nepřiměřenou, neproporcionální, nebo dokonce 

nespravedlivou a odňali ji svůj tichý souhlas.“  
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Na myšlence solidarity ve společnosti staví tzv. teorie solidarismu
1
, kde základní 

hodnotou je určitý minimální souhlas s určitými obecně přijímanými hodnotami a 

normami. Z toho sdíleného konsenzu vychází poválečný sociální stát. Teorie 

solidarismu byla formulována francouzským právníkem L. Duguitem, který vycházel 

z prací A. Comta a především E. Durkheima. Na rozdíl od ÚS, který solidaritu označil 

jako vnitřní (spontánní) a vnější (zdráhavější), Durkheim rozeznává solidaritu 

mechanickou, která upřednostňuje kolektivní vůli a je typická pro tradiční společnosti, a 

solidaritu organickou, která ponechává prostor pro individuální vědomí a je typická pro 

moderní společnosti. Duguit, vycházeje z Durkheima, konstatoval, že tato norma 

solidárnosti je kategorickým příkazem, který nepodléhá změnám. Míra solidarity se 

ovšem v čase mění. Stát se snaží takové solidární normy poznat a vtělit je do 

pozitivního práva. Duguitova teorie solidarismu bývá kritizována jako příliš 

deterministická a kolektivistická. V tomto smyslu odpovídá pozice ÚS Duguitově teorii 

solidarismu. 

Je otázkou, jak chápat slova o: „natolik vychýlené podobě“ (solidarity) a „odnětí tichého 

souhlasu“. Zde Ústavní soud hovoří o míře postihování majetku a o ústavní hranici 

ochrany majetku. To je poměrně silně liberální až libertariánská pozice, uvážíme-li, že 

míru solidarity stanoví parlament, tedy orgán s nejvyšší demokratickou legitimitou, 

který tak činí s přihlédnutím ke stupni ekonomického rozvoje. ÚS tady projevuje 

poměrně silný odpor k určitému stupni redistribuce statků, odpor typický pro klasické 

liberály a libertariány. 

Stát má tak nejen povinnost sociální práva neupírat či neznemožnit, ale i povinnost je 

aktivně upravit v té podobě, aby bylo možné se těchto práv domáhat a to zároveň tak, 

aby se nedostal do situace, kdy nebude schopen závazkům z těchto práv dostát (bod 54). 

Tento bod je naopak jasným příkladem liberální argumentace podle Rawlse či 

Dworkina, kteří se přiklánějí k aktivitám státu, které budou tvořit institucionální rámec 

zabezpečující dosažení a udržení redistribucí mezi občany a státem. V podstatě jsou to 

pozice sociální spravedlnosti a existence sociálního státu. 

V bodu 56 je zmíněn tzv. minimální standard sociálních práv, který je výsledkem 

zakotvení těchto práv v Listině, a který nesmí být v žádném případě popřen. V každém 

                                                
1 Večeřa, M. Sociální stát východiska a přístupy. Praha: 2001, s. 35-36 
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jednotlivém případě zákonné úpravy je potom posuzováno případně narušení 

minimálního standardu. Tento minimální standard neboli esenciální obsah sociálních 

práv, je součástí metodiky popsané blíže v nálezu Pl. ÚS 1/08, o zdravotnických 

poplatcích, kterou Ústavní soud aplikuje při zkoumání zákonné úpravy sociálních práv a 

jejich eventuální protiústavní intenzity narušení. To, jak Ústavní soud chápe tento 

standard z hlediska oprávněnosti beneficientů těchto práv, je naznačeno v bodě 60 

nálezu: „ Obsahem této povinnosti státu je zajistit subjektům těchto práv jistý minimální 

standard, a nikoliv adekvátní životní standard v souladu s jejich požadavky, jak je 

těmito subjekty někdy mylně vnímáno a požadováno.“  

V bodech 56, 59 a 60 je opakovaně zmíněn minimální standard sociálních práv, což je 

opět liberální myšlenka, ovšem z období, kdy liberalismus přestal odmítat standardy 

sociálního minima jako nástroje zapříčiňující chudobu a nezaměstnanost, ale uznal 

nutnost určité minimální sociální ochrany.  

Argumentace navrhovatelů je popsána v bodě 62 nálezu. Ti brojí proti neposkytování 

nemocenského v prvních třech kalendářních dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo 

nařízené karantény. Nemocenské pojištění je systém pojištění, kde nemoc je pojistnou 

událostí. Jestliže jsou dávky nemocenského nevypláceny, došlo k porušení práv 

pojištěnců, neboť takto restriktivně nastavený systém slouží jen a pouze ke krytí deficitu 

státního rozpočtu. 

Ústavní soud argumentace navrhovatelů přijal. V bodě 64 nalezneme jádro nálezu. 

Konstatuje se zde, že napadená úprava je v rozporu s čl. 30 Listiny, konkrétně s právem 

na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci. Ústavní soud k tomu 

uvádí: „ Jedná se o poněkud pohodlný až svévolný postup ze strany státu, který kvůli 

neurčitému počtu zneuživatelů nemocenských dávek, plošně postihuje všechny kategorie 

zaměstnanců. Výsledkem je stav, kdy převážná většina zaměstnanců zůstává, po dobu 

prvních tří dnů pracovní neschopnosti, bez jakýchkoliv prostředků, zatímco jejich 

povinnost platit pojistné zůstala nedotčena. Nedotčená samozřejmě zůstala i jejich 

povinnost platit tzv. regulační poplatky, vyhledají-li lékařskou pomoc. Dále k tomu 

Soud v bodě 63 uvedl: „ Je nepřípustné, aby stát pouze vyžadovaly splnění povinností ze 

strany zaměstnanců (v daném případě plnění pojistného) a nedbal přitom ochrany jejich 
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zájmů, postihne-li je zmíněná událost v podobě pracovní neschopnosti. Došlo tak 

k porušení práv zaměstnanců, které dosahuje ústavněprávní dimenze.“ 

Další argumenty uvádějí postupy, kterými zaměstnanci tuto úpravu „obcházejí“ což je 

postup, který vede ke zvýšení celkových výdajů léčení. Řešení vidí soud v systému 

důslednější kontroly zaměstnanců a lékařů ze strany státu. I zde jsou dle mého názoru 

znaky umírněného liberálního uvažování, když ÚS očekává od státu konkrétní a aktivní 

činnost ve prospěch obyvatel, pokud jde o oblast úpravy sociálních práv. 

V bodech 74 až 79 nálezu se dočteme kritiky napadeného zákona č. 261/2007  Sb., 

pokud jde o způsob provedení, který zvolila vláda při prosazování legitimního cíle, tj. 

ozdravění veřejných financí. Kritizuje stát pro nedokonalost kontrolních mechanismů a 

pohodlného přístupů k reformám. Ústavní soud zdůrazňuje, že neposuzuje správnost či 

praktičnost napadené úpravy, ale pouze její případný protiústavní rozměr. Oblast 

sociálních práv je pro něj otázkou politickou, otázkou, která má být řešena v rámci 

ústavně zakotvené soutěže politických stran, a že soudní kontrola ústavnosti je omezena 

toliko na otázky ústavnosti a není na Ústavním soudu, aby tuto soutěž nahrazovala. I 

zde jsou dle mého názoru znaky umírněného liberálního uvažování, když ÚS očekává 

od státu konkrétní a aktivní činnost ve prospěch obyvatel, pokud jde o oblast úpravy 

sociálních práv. 

Nález byl kritizován pro absenci ustavně právní argumentace ze strany Ústavního 

soudu, když tato byla označena jako spíše politická prohlášení. Osobně se domnívám, 

že z tohoto nálezu patrná inspirace a argumentace myšlenkami umírněného liberalismu 

s jistým libertariánským přesahem, pokud jde o míru přerozdělovací solidarity. 

Podrobnou kritiku nálezu Pl. ÚS 2/08 nalezneme v článku J. Wintra.
1
 Ten na 

jmenovaný nález aplikoval metodologický postup přezkumu aplikovaný Ústavním 

soudem v nálezu Pl. ÚS 1/08. Tento přezkum se skládá ze čtyř kroků: 1) musí být 

vymezen esenciální obsah sociálního práva, tedy jeho podstata nebo smysl, 2) v druhém 

kroku se zjišťuje, zda se napadená úprava dotýká tohoto esenciálního obsahu. Pokud 

ano, je prováděn klasický test proporcionality. Pokud je zjištěno, že esenciální obsah 

není dotčen, následuje krok 3) kdy se sleduje, zda zákonná úprava sleduje legitimní cíl a 

                                                
1 Wintr, Jan: První tři dny nemoci bez nemocenského a ústavní přezkum zákonné úpravy sociálních práv. 

Jurisprudence, 2008, č.5, s. 31 
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následně krok 4) zda je zvolený prostředek rozumný neboli racionální. J. Wintr svou 

argumentaci založil na výkladu esenciálního obsahu práva na přiměřené hmotné 

zabezpečení podle čl. 30 odst. 1, které definuje jako povinnost státu zajistit občanům 

lidsky důstojný život a možnost do určité míry se podílet na ekonomické, sociální a 

kulturní úrovni společnosti. Podle tehdy platné úpravy
1
 byla částka nemocenského 

stanovena na 160 Kč denně, celkově tedy 480 Kč nemocenského po 3 dnech trvání 

karenční doby. Absence této částky není podle J. Wintra schopna způsobit odnětí lidsky 

důstojného způsobu života, zvláště je-li nemocenské od čtvrtého dne vypláceno. Pokud 

jde test racionality, Wintr konstatuje, že účelem úpravy je náprava finanční rovnováhy 

sociálního systému a prostředek k tomu zvolený, karenční doba, je obvyklým, 

v zahraničí používaným způsobem, tedy prostředkem racionálním. 

K odlišnému stanovisku dospěl V. Tokarský,
2
 který opět aplikoval na institut karenční 

doby výše zmíněný metodický test ústavnosti zákonné úpravy. Tokarský, stejně jako 

Wintr, vymezil esenciální jádro sociálního práva jako povinnost státu zabezpečit 

občanům lidsky důstojný život, bez poklesu životní úrovně a snížení společenského 

uplatnění. Je ovšem názoru, že tento nárok trvá po celou dobu pracovní neschopnosti, 

tedy i po prvé tři dny nemoci. Dále odmítá kalkulaci částky, na níž podle předchozí 

úpravy má pojištěnec nárok, protože primárně nejde o tuto částku, ale o fakt, že 

pojištěnec není zabezpečen jednoduše vůbec, což je zásahem do esenciálního jádra 

sociálního práva. Z úplnosti pokračuje v testu ústavnosti, když jako cíl úpravy označuje 

zabránění zneužívání pracovní neschopnosti a na statistických číslech čestnosti 

krátkodobých pracovních neschopností, které se po zavedení karenční doby naopak 

zvedly, dokazuje, že karenční doba není vhodnou zákonnou úpravou. 

7.1.2 Nález Pl. ÚS 54/10 

 

Dne 8. prosince 2010 podala skupina 45 poslanců ČSSD návrh k Ústavnímu soudu na 

zrušení karenční doby a to nejen v zákoníku práce, ale i v dalších předpisech, ve kterých 

byla karenční doba obsažena. Navrhovatelé tvrdili, že zakotvení karenční doby je 

v rozporu s čl. 30 odst. 1 Listiny, konkrétně s právem na přiměřené hmotné zabezpečení 

                                                
1 §§ 17,18 zákona č. 54/1956 Sb. 
2 Tokarský, Vít: Karenční doba v nemocenském pojištění, Sociální práva, J. Wintr, M. Antoš, Praha, 

Leges 2011 
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při nezpůsobilosti k práci. Navrhovatelé vycházeli především z odůvodnění nálezu Pl. 

ÚS 2/08, především použili argumenty uvedené v bodech 63-67. 

Vláda argumentovala v několika bodech: 1) Ústavní soud neoznačil karenční dobu jako 

takovou za protiústavní, když zachována zůstala u karantény a byl pouze změněn její 

charakter z absolutní na relativní, 2) karenční doba byla v českém právu zakotvena zcela 

běžně, je obvyklá v zahraničních úpravách a je povolena předpisy mezinárodního 

práva
1
, 3) v pojišťovacích systémech je běžné, že pojistné události malého rozsahu 

nejsou hrazeny z pojištění a nese je pojištěnec sám, což je příklad důchodového 

pojištění, kdy nárok na invalidní důchod vzniká až od určitého stupně poškození zdraví, 

přičemž karenční doba je ekvivalentní obdobou v nemocenského pojištění, kdy lze 

požadovat po pojištěnci, aby tuto újmu nesl sám, a za 4) zákonem č. 2/2009 Sb. je od 

1.ledna 2009 zrušena povinnost zaměstnanců platit pojistné na nemocenské pojištění, 

čímž odpadá výtka Ústavního soudu ohledně nerovnosti práv a povinnosti zaměstnanců 

v nálezu Pl ÚS. 2/08. Poslední dva argumenty se ukázaly ve světle nálezu Pl. ÚS 54/10 

jako klíčové. 

 

Meritorní posouzení návrhu Ústavním soudem 

Hned v úvodu tohoto posouzení, v bodu 43, Ústavní soud uvádí jeden ze zásadních 

argumentů, který svědčí pro změnu situace od úpravy zrušené nálezem Pl. ÚS 2/08. 

Zmiňuje úpravu nemocenského pojištění zákonem č.2/2009 Sb., kterým byla zcela 

zrušena povinnost zaměstnanců platit nemocenské pojištění. Tímto se snížila sazba 

sociálního pojištění z 8% na 6.5 % vyměřovacího základu. Zároveň Ústavní soud 

dodává, že nová úprava zákoníku práce stanoví, že po skončení karenční doby až po 

jedenadvacátý den pracovní neschopnosti je zaměstnavatelem vyplácena náhrada mzdy, 

která je při průměrné mzdě vyšší než dávky nemocenského pojištění. 

V bodech 44 až 46 Ústavní soud shrnuje stěžejní body argumentace obsažené v nálezu 

Pl. ÚS 2/08, pokud jde o postavení a podstatu sociálních práv v českém ústavním 

systému a úlohu Ústavního soudu: „vyjadřuje přesvědčení ústavodárce, že úprava 

sociálních práv je legitimních předmětem politického zápolení (tj. primárně v rukou 

                                                
1 Evropský zákoník sociálního zabezpečení (90/2001 Sb. m. s) a Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 

130, o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci (537/1990 Sb.)  
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zákonodárce) a pouze sekundárně a v omezené míře lze ústavní garance sociálních práv 

považovat za otázku judiciální.“ 

V bodech 47 až 52 Ústavní soud vysvětluje metodologii přezkumu sociálních práv 

vnesenou do judikatury nálezem Pl. ÚS 1/08, kdy odlišná povaha sociálních práv a 

článek 41 odst. 1 vylučují aplikaci „přísného“ testu proporcionality, který by omezil 

prostor pro zákonodárce. Z tohoto důvodu konstruoval Ústavní soud tzv. test 

rozumnosti, který respektuje diskreci zákonodárce a zároveň ponechává prostor pro 

přezkum Ústavním soudem. Podrobně bude o testu rozumnosti hovořeno při rozboru 

nálezu Pl. ÚS 1/08. Ústavní soud dále uvádí, že je vázán jak nálezy Pl. ÚS 2/08 i Pl. ÚS 

1/08, což ho zavazuje aplikovat výše uvedenou metodologii přezkumu, zároveň 

konstatuje, že kontext i důsledky napadené úpravy se liší od situace projednávané 

v řízení Pl. ÚS 2/08. 

 V bodu 53 Ústavní soud uvádí: „Z uvedeného plyne, že Ústavní soud považoval stav, 

v němž bylo v rámci nemocenského pojištění kvůli neurčitému počtu zneuživatelů 

nemocenských dávek zrušeno poskytování nemocenských dávek za prvé tři dny pracovní 

neschopnosti všem oprávněným za současného ponechání jejich povinnosti platit 

pojistné, za iracionální, svévolný a nespravedlivý, tedy prizmatem nálezu sp. zn. Pl. ÚS 

1/08 jsoucí v rozporu s požadavkem racionality obsaženým ve čtvrtém kroku testu 

rozumnosti.“ 

V bodech 54 až 56 Ústavní soud vymezil esenciální jádro práva na přiměřené hmotné 

zabezpečení při nezpůsobilosti při práci podle čl. 30 odst. 1, které definoval jako 

zajištění hmotného standardu postačující k vedení důstojného života při nezpůsobilosti 

k práci z důvodu nemoci. Tento minimální standard však není fixován v nejvyšší možné 

míře, ani není vyloučeno jeho snížení v závislosti na diskreci zákonodárce, je však 

třeba, aby plnění takto státem poskytovaná, splňovala sociální standard toho práva. 

V bodě 58 se Ústavní soud ztotožnil s argumentací vlády ohledně nemoci jako pojistné 

události a pojistné zásady, že drobné újmy nese pojištěnec sám. 

Pokud jde o zásah způsobený výpadkem příjmu po dobu tří dnů, tento nedosahuje 

takové intenzity, která by znemožnila dosažení hmotného standardu důstojného života: 
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„Jinak řečeno, nemá taková úprava charakter rdousícího efektu.“ (bod 60). Napadená 

úprava tedy nezasahuje smysl či existenci sociálního práva. 

V bodu 62 Ústavní soud vyslovuje přesvědčení, že cílem úpravy je zabránit zneužívání 

nemocenských dávek, a jde tedy o cíl legitimní. 

V bodu 63 a 64 Ústavní soud konstatuje, že napadená úprava prošla testem racionality a 

opakuje argumenty pro odlišnost situace, kdy za nynější situace není zakotvena 

povinnost zaměstnanců platit pojistné na nemocenské pojištění a státní politiku 

zaměstnanosti a naopak je zakotvena náhrada mzdy pro zaměstnance po dobu pracovní 

neschopnosti. 

 V bodech 65 až 69 Ústavní soud popisuje karenční dobu jako institut obvyklý v řadě 

evropských právních řádů, stejně jako v mezinárodních úpravách, jako je Úmluva 

mezinárodní organizace práce č. 130 o léčebně preventivní péči a dávkách nemoci a 

Evropský zákoník sociálního zabezpečení. 

Ústavní soud shrnuje, že zákonná úprava nezasahuje jádro sociálního práva, sleduje 

legitimní cíl a volí k tomu racionální, nikoli svévolné prostředky. 

Zakotvení karenční doby není omezením práva na přiměřené hmotné zabezpečení při 

nezpůsobilosti k práci podle čl. 30 odst. 1, které by dosahovalo protiústavních dimenzí. 

K nálezu zaujali odlišné stanovisko dva soudci, a to sice Pavel Holländer, k odůvodnění 

nálezu, a Jan Musil, který nesouhlasil jak s výrokem, tak odůvodněním nálezu. 

Podívejme se blíže na odlišné stanovisko Jana Musila, které představuje několik 

zajímavých argumentů.   

Jan Musil se domnívá, že napadená úprava je v rozporu s právem dle čl. 30 odst. 1, když 

zasahuje do esenciálního jádra, kterým je poskytnutí hmotné podpory, která umožní vést 

„lidsky důstojný a snesitelný život“. Neposkytnutí jakýchkoliv peněžních dávek v tzv. 

karenční době je prostě „nulovým“ (tj. žádným) hmotným zabezpečením – nikoli 

zabezpečením „přiměřeným“.“ (bod 3) J. Musil se domnívá, že pro řadu osob žijící na 

hranici životního minima tvoří karenční doba „rdousící efekt“, který je důvodem zrušení 

zákonné úpravy.  
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Dále tvrdí, že nemocenské pojištění bylo příjmem státního rozpočtu a v důsledku toho 

představuje sociální daň, kde v rámci přerozdělovacích procesů došlo ke ztrátě vztahu 

poplatníka daně a příjemcem dávek nemocenského. Zdánlivá výhoda osvobození 

zaměstnanců od povinnosti platit nemocenské je tak více než kompenzována právně 

nepřehledně upraveným zvyšováním daňové zátěže (složená daňová kvóta) v rámci 

reformy veřejných financí. Je nerozhodné, ze kterého finančního fondu stát čerpá při 

zajišťování práva podle čl. 31 odst. 1, zda z fondu nemocenského pojištění nebo ze 

státního rozpočtu jako celku. 

Jakkoli připouští změnu podústavních norem, je přesvědčen, že ústavní „kontext a 

důsledky“ jsou stejné jako v době nálezu Pl. ÚS 2/08. Tvrzení pléna Ústavního soudu, 

že náhrada mzdy poskytovaná zaměstnavatelem je při průměrné mzdě vyšší než dávky 

nemocenského pojištění, označuje jako neprokázaný. 

Jeho postoj je vyjádřen v bodu 20: „Znepokojuje mě, že nález posiluje trend 

k oslabování společenské solidarity zajišťujícího důstojné existenční podmínky pro 

každého člověka, především však pro nemocné, staré a strádající. Stát, založený na 

společenské solidaritě, by měl vybalancovat různé skupinové zájmy a tlumit ostré 

sociální konflikty.“  

Tento postoj je podle mého názoru vyjádřením liberální hodnotové orientace sociálně 

demokratického a egalitářského typu, tak jak bylo uvedeno výše. Soudce Musil přiznává 

státu větší distribuční roli a rovněž tak aktivní roli při prosazování rovných příležitostí 

znevýhodněných jedinců, což sebou nese pochopitelně i větší míru redistribuce zdrojů. 

V tomto smyslu obhajuje počínání státu, jako je platba nemocenského po celou dobu 

nemoci, který se snaží o určitou sociální spravedlnost směrem ke znevýhodněným. 

Musil tak zastává klasickou liberální představu sociálního státu, který bude provádět 

taková opatření, která budou zajišťovat všechny občany a podporovat sociální 

spravedlnost. 

7.1.3 Nález Pl. ÚS 1/08 k ústavnosti zdravotnických poplatků 

Nález k ústavnosti zdravotnických poplatků je poměrně kontroverzní, ať už svým 

odůvodněním, početnou skupinou disentujících soudců, či reakcí odborné i laické 

veřejnosti. 
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Oč zde byl veden spor, je vymezeno v bodu 87 nálezu: „Meritum věci je v otázce, zda – 

řečeno slovy navrhovatelů –„zpoplatnění téměř veškeré zdravotní péče“ je či není 

ústavně konformní?“ 

Nález začíná v bodu 88, kdy Ústavní soud definuje svou pozici ve sporu, když uvádí, že 

k zamítnutí návrhu by postačil pouhý princip zdrženlivosti a minimalizace, nicméně 

považuje za případné nerozhodnout, aniž by aplikoval test racionality.
1
 

 V prvé řadě se z palety argumentů odůvodnění nálezu zaměříme na stěžejní argument 

tzv. test rozumnosti, který je Ústavním soudem používán jako metodická pomůcka při 

přezkumu ústavnosti sociálních práv. Pojďme si ho blíže představit. Samotný test je 

v bodech 103 až 108. 

V bodu 102 nálezu Ústavní soud říká, že test rozumnosti je odlišný od testu 

proporcionality aplikovaného u základních práv neboť: „(…) daleko více zde hrají roli 

aspekty sociálně ekonomické“. Test rozumnosti se skládá ze čtyř kroků a je reakcí na 

zakotvení čl. 4 odst. 4 Listiny: 

1) vymezení smyslu a podstaty sociálního práva, tedy esenciálního obsahu,  

2) zhodnocení zda se zákon nedotýká samotné existence sociálního práva nebo 

jeho skutečné realizace (esenciálního obsahu). Pokud se nedotýká esenciálního 

obsahu práva, dále 

3) posouzení zda zákonná úprava sleduje legitimní cíl, tedy zda není svévolným 

zásadním snížením standardu základních práv, a konečně 

4) zvážení otázky, zda zákonný prostředek použitý k jeho dosažení je rozumný 

(racionální), byť nikoliv nutně nejlepší, nejvhodnější, nejúčinnější či 

nejmoudřejší. 

Pozitivní odpověď na krok 2, znamená použití testu proporcionality, který zásah 

odůvodní naprostou výjimečností situace (bod 104). Zákonodárce nesmí popřít existenci 

a realizaci sociálního práva, ale má široký prostor pro uvážení při jejich úpravě (bod 

105). 

V bodech 106 až 108 nálezu je test rozumnosti aplikován na napadenou úpravu. 

                                                
1 blíže k zdrženlivosti v pojetí ÚS ČR v Boučková, P.: Rovnost a sociální práva, Praha: Auditorium, 

2009, s. 65 a násl. 
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Jako esenciální jádro čl. 31 označil Ústavní soud systém veřejného zdravotního 

pojištění, který: „(…) vybírá a kumuluje prostředky od jednotlivých subjektů (plátců), 

aby je mohl na základě principu solidarity přerozdělit a umožnit jejich čerpání 

potřebným, nemocným, chronikům. Ústavní garance, na základě které se bezplatná 

zdravotní péče poskytuje, požívá, pouze a jenom sumu takto shromážděných 

prostředků.“ (Bod 106) 

V bodu 107 Ústavní soud identifikoval legitimní cíl zákonodárce, tj. aby se zdravotní 

péče dostala ke skutečně nemocným, což činí zavedením poplatků, které regulují přístup 

ke zdravotní péči hrazené ze zdravotního pojištění, a tím zabraňuje jejímu zneužívání, 

prostředkem, který není zjevně nerozumný. Není narušen esenciální obsah základního 

práva, úprava nevybočila ze sledování legitimního cíle a očividně není nerozumnou. 

Tato kritéria napadenou úpravou nebyla porušena. 

V bodech nálezu, které testu racionality předcházejí, Ústavní soud konstatoval vázanost 

doktrínou sebeomezení a minimalizace zásahu ,a to jednak z důvodů specifické povahy 

práv vyjmenovaných 41 odst. 1, který dává zákonodárci poměrně velký prostor, aby 

zvážil, do jaké míry bude preferovat hledisko solidarity či zásadu ekvivalence a za 

druhé, z důvodů komplexnosti reformy veřejných rozpočtů, jejíž součástí napadená 

úprava je. Ústavní soud to vyjádřil takto: „Ústavní soud vychází z i faktu, že účinky 

reformy lze hodnotit až poté, kdy již vytvořené mechanismy mohly začít fungovat, a 

dodává, že z pohledu napadení ústavnosti napadených ustanovení mu přísluší pouze 

rozhodnout o základních principech nikoliv již o konkrétní fakticitě.“ (bod 91)  

V bodech 96 a 97, respektive 100 a 101, volí nález poměrně bizarní historickou-etickou 

argumentaci, když cituje ustanovení Chammurappiho zákoníku, sovětské ústavy z roku 

1936, československých socialistických ústav z let 1948 a 1960 a Hippokratovy přísahy, 

to vše s cílem ukázat možnosti zpoplatnění zdravotní péče a zjevnou absurditu její 

bezplatnosti. S tím, že tato bezplatnost je výslovně zakotvena v čl. 31, když ústavodárce 

se přiklonil právě ve prospěch této varianty, se Ústavní soud vypořádal těmito slovy: „ 

Ústavní soud k tomu podotýká, že zejména v oblasti sociálních práv by mohl za určitých 

podmínek nastat i rozpor mezi vůlí ústavodárce a dobovou politickou realitou.“ (bod 

92) 
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V bodech 110 a 111 Ústavní soud označuje jako cíl úpravy „kvalitnější faktickou 

realizaci čl. 31 Listiny “, tj. dostupnější zdravotní péči a dále dovodil, že: „ 

…formalistické lpění na bezplatnosti lékařství pro jednotlivce v rozšiřujícím pojetí by 

mohlo spíše vést k snížení úrovně bezplatné lékařské péče hrazené z veřejného pojištění 

v pravém slova smyslu pro všechny členy společnosti.“ 

V bodech 112 a 115 většina soudců uvádí, že Ústavní soud nemá prostor pro provádění 

analýzy jednotlivých dopadů a je tak na zodpovědnosti zákonodárce sledovat a 

vyhodnotit účinky dopady napadené úpravy: „je zřejmé, že abstraktní přezkum zákona 

nemůže teoreticky přezkoumat a vyloučit všechny jeho myslitelné účinky do osobní sféry 

adresátů norem. Takové případné individuální zásahy jsou však pochopitelně i nadále 

reparovatelné standardními postupy včetně ústavní stížnosti.“ (bod 114) 

Stanovení limitu 5.000,- Kč, společně se zákonnou možností osvobození od platby 

poplatků nevede ÚS k závěru, že by poplatky měly všeobecně „rdousící efekt“ a činily 

zdravotní péči pro kohokoliv nedostupnou (bod 118). 

V bodech 121 až 123 Ústavní soud opakuje, že se zabýval tím, zda poplatky zasahují 

smysl a podstatu práva podle čl. 31 a zdůrazňuje, že účelem zavedení poplatku je 

regulace čerpání péče a že zákonné podmínky nesmí ústavní principy narušit.  

V bodech 127 a 128 ÚS zmiňuje multifunkčnost regulačního poplatku, který slouží ke 

zkvalitnění služeb poskytovaných zdravotními zařízeními a nikoli nutně na poskytování 

zdravotní péče, zvláště pak poplatek sloužící na úhradu tzv. „hotelových služeb“, jehož 

oprávněnost připouští sami navrhovatelé. „Ústavní soud z provedeného dokazování 

nemá za prokázané, že by zaplacením regulačního poplatku pacient platil přímo a 

výlučně zdravotní péči a zdravotní pomůcky.“ (bod 127) 

V bodech 129 Ústavní soud označuje termín poplatek jako terminologicky nepřiléhavý, 

nicméně nikoli protiústavnost způsobující, jelikož zásadním je zde pochopení práv a 

povinností účastníků zákonem upraveného vztahu pacienta a zdravotnického zařízení. 

V bodu 131 řeší Ústavní soud otázku sankcí ukládaných zdravotní pojišťovnou 

zdravotnickému zařízení na nevybírání poplatků. Ani zde neshledává protiústavnost 

neboť: „Je na vůli zákonodárce, který subjekt vybaví pravomocí veřejnoprávní sankce, 



102 

 

pokud je sankce ukládána jako výsledek řádného správního řízení a rozhodnutí o 

udělení sankce podléhá soudnímu přezkumu, což je v případě napadené právní úpravy 

splněno.“ 

V bodu 132 apeluje Ústavní soud na zákonodárce, aby vyhodnocoval účinky úpravy, 

neboť nepřímé zamezení přístupu k péči hrazené ze zdravotního pojištění by znamenalo 

porušení čl. 31 listiny. 

Ústavní soud uzavírá v bodu 134 s tím, že napadená úprava nebyla shledána 

protiústavní, ať již z důvodů sebeomezení a minimalizace zásahu, či důvodů úspěšného 

projití testem racionality a není tak zde prostor pro derogační zásah soudu. 

Jak již bylo řečeno výše, nález Pl. ÚS se netěšil bezvýhradnému souhlasu všech soudců 

Ústavního soudu. Byl přijat většinou osmi soudců, zatímco zbytek soudců pléna 

Ústavního soudu vyjádřil odlišné názory v disentních stanoviscích.  Především z těchto 

odlišných stanovisek a z práce Z. Kühna
1
 jsou čerpány argumenty, které nález kritizují. 

Z. Kühn a E. Wagnerová shodně kritizují jeden ze základních názorů většiny, a to 

otázku zdrženlivosti ÚS, pokud jde o přezkum „reformních“ zákonů v podmínkách 

abstraktního přezkumu ústavnosti. Jakási speciální či „měkčí“ kategorie nemá podle 

nich oporu jak v dosavadní judikatuře ÚS, tak v ústavním pořádku. 

Kühn se dále pouští do hlubšího rozboru testu rozumnosti. Základem je zde určení 

esenciálního obsahu základního práva. Za ten označila většina pléna „ústavní zakotvení 

obligatorního systému veřejného zdravotního pojištění“. Pokud je esenciální obsah 

vymezen takto, snesl by patně i radikálnější zásah, než jsou regulační poplatky. Na takto 

problematicky vymezené jádro esenciálního práva upozorňuje soudce P. Rychetský:  

„Tak se dozvídáme, že ústavní pořádek již negarantuje právo každého na zdravotní péči 

(slovy Listiny), ale naopak ústavní garance je poskytována výlučně (pouze a jenom) 

veřejnoprávnímu systému zdravotního pojištění jako patrně novému subjektu ústavně 

zaručených práv a svobod.“ Jak dodává Rychetský, s takto nastaveným esenciálním 

obsahem je jednoduché překonat ústavní záruky podle čl. 31 Listiny. 

                                                
1 Kühn, Z. K některým otázkám vyvolaným  nálezem ústavního soudu v kauze poplatků ve zdravotnictví. 

In Pocta Zdenku Jičínskému k 80. Narozeninám. Praha: AspiWolters – Kluwer, 2009, ss. 45-57 
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Metodologii vytvořenou ÚS pro posuzování ústavnosti zákonodárství upravující 

sociální práva, která i v samotném nálezu přiznává inspiraci americkým rational-basis 

test. Kühn konstatuje, že ÚS již v dřívějších nálezech označuje tento test jako 

nepřípustnost extrémní disproporcionality, zatímco test proporcionality nazývá suspect 

classification. Domnívá se však, že vzhledem k tomu, že Ústavní soud postupuje 

v jiných kauzách podle „německé“ metodologie, je výsledkem argumentační zmatek. 

Pokud jde o test proporcionality, ten je vyloučen, pokud soud nezjistí narušení 

esenciálního obsahu základního práva. Test proporcionality, jak dále uvádí Kühn, se pro 

přezkum sociálních práv nehodí, neboť neposkytuje zákonodárci prostor při provádění 

sociální politiky, a navíc je zakázán čl. 41 odst. 1 Listiny. Dále k testu racionality uvádí 

dva body, a to za prvé, nejasnost vztahu principu sebeomezení a samotného testu, když 

v nálezu většina zdůrazňuje jeho „orientační a podpůrnou povahu“, když k zamítnutí 

návrhu stačí princip zdrženlivosti. Dále je nejasná přesná role „rdousícího efektu“, jehož 

absence je opakovaně většinou shledávaná jako zásadní pro zamítnutí návrhu. Jde o 

rozumnost úpravy (krok 4) nebo je to pouhé nezasažení esenciálního obsahu základního 

práva? A jak je možné konstatovat nepřítomnost „rdousícího efektu“, když nelze zjistit 

faktický dopad v rámci abstraktního přezkumu ústavnosti? Toto vše přispívá 

k rozpornosti nálezu. Přesto Kühn připouští potřebnost „něčeho“ jako test racionality, 

nicméně v této podobě a s takto definovaným esenciálním jádrem je cestou 

k libovolnému omezení sociálního práva.
1
 

Široké kritice se „těší“ historická argumentace v bodech 96 a 97. Soudci Rychetský, 

Musil, Holländer kritizují nepřípadnost argumentace historickými prameny, když je zde 

zcela jiný dobový, společenský i právní kontext odlišný od otrokářských či totalitních 

společností. Stejně tak je pomýlený výklad vývoje historie zakotvení sociálních práv. 

Jako obtížně srozumitelnou (Kühn) či poněkud nejasnou (Musil) hodnotí reakci většiny 

soudců na argument navrhovatelů ohledně zvolení varianty bezplatnosti lékařské péče 

ústavodárcem při tvorbě Listiny. Historický výklad záměru ústavodárce byl již ÚS přijat 

např. v kauze „eurozatykače“, když Musil dodává: „Zákonodárce nemá podle mého 

názoru právo „provést“ právo na bezplatnou zdravotní péči tak, že zavede placenou 

                                                
1 Srovnání  k testu racionality Boučková, P.: Rovnost a sociální práva, Praha: Auditorium, 2009, s. 94 a 

násl. 
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zdravotní péči. Ani „široký prostor pro zákonodárce při volbě nejrůznějších řešení“ o 

němž hovoří bod 92 odůvodnění nálezu, nedovoluje zákonodárci stanovit opak toho co 

explicite zakotvuje ústavní norma.“ 

Soudci Nykodým a Musil dále upozorňují na problematické srovnání s ústavami dalších 

evropských států, když zdůrazňují, že česká ústavní úprava zajišťuje vysoký standard 

práva na bezplatnou zdravotní péči: „(…) není žádným relevantním argumentem pro to, 

aby dnešní zákonodárce, s odkazem na odlišné zahraniční vzory, nerespektoval 

kvalitativně vyšší úroveň české ústavní úpravy, posilující práva občanů.“. 

V bodech 91, 112 a 132 odůvodnění nálezu Ústavní soud opakovaně zdůrazňuje limity 

abstraktní kontroly ústavnosti a odpovědnost zákonodárce za provádění analýz a 

vyhodnocování dopadů napadené úpravy.  To považuje Z. Kühn za správnou úvahu, 

zvláště ve spojení s bodem 114, který zachovává možnost podání ústavní stížnosti, 

avšak domnívá se, že tato nápadná změna v postoji ÚS nemá oporu v dosavadní 

judikatuře.  E. Wagnerová k tomu uvádí: „Osmičlenná většina pléna se však spokojila 

s ministerským tvrzením o potřebnosti reformy zdravotnictví, důkazy k tomuto tvrzení 

však již neopatřovala, neboť by se Ústavní soud tak údajně „stával (se) namísto plnění 

role ochránce ústavnosti pouhým kontrolorem či analyzátorem dopadů právních 

úprav.“ (bod 113), což je v daných souvislostech závěr mimořádně cynický a popírající 

smysluplnost samotného institutu abstraktní kontroly norem (ačkoli v řadě svých prací 

favorizuji řízení o konkrétní kontrole norem, nemohu popřít funkční existenci prvně 

jmenovaného řízení).“ Z. Kühn pak vysvětluje slova nálezu v bodu 113: „To tím spíše, 

pokud by snad byly specifické nepřípustné účinky reformy veřejných financí zjištěny u 

určitých společnými znaky vymezitelných skupin obyvatel, nikoliv jen náhodných 

jednotlivců“ jako eventuální možnost shledání nepřímé diskriminace. Stejné podezření 

vyslovuje také E.Wagnerová, a to ve vztahu ke skupině seniorů s nízkými příjmy. 

Pochybnosti o ústavní přípustnosti vlivu na tuto skupinu obyvatelstva ostatně vyslovují 

ve svých disentních stanoviscích i P. Rychetský, J. Nykodým, a P. Holländer.  

Posledním v této kapitole zmíněným, a také v odlišných stanoviscích silně kritizovaným 

momentem nálezu, je označení regulačních plateb jako poplatek. Poplatkem je obvykle 

míněna veřejnoprávní platba, která je hrazena orgánu veřejné moci a plyne do veřejných 

rozpočtů. V případě napadené úpravy se však jedná o cenové opatření, které zasahuje do 
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dvoustranných soukromoprávních vztahů mezi zdravotními pojišťovnami a 

zdravotnickými zařízeními a mezi pacienty a lékárnami. V takovém případě je 

nepřípadné, aby jedna strana toho vztahu byla vybavena pravomocí ukládat 

veřejnoprávní sankce, jako je tomu v případě zdravotních pojišťoven směrem 

k zdravotnickým zařízením. Tyto vztahy jsou smluvní a žádná taková pravomoc v nich 

zakotvena není. Takto argumentují ve svých stanoviscích P. Rychetský, J. Musil, J. 

Nykodým a P. Holländer.  

V nálezu Pl. ÚS 1/08 došlo, podle mého názoru, k rozdělení pléna soudců na dvě části, 

když každá z těchto částí vychází z jiných hodnotových měřítek odlišných teorií 

politické filozofie. Domnívám se, že většina ústavních soudců zde poněkud ustupuje 

z vnímání sociálních práv jako klasické liberální koncepce lidských práv. Jakkoliv se 

nález odvolává na vymezení sociálních práv, tak jak je podal v nálezu Pl. ÚS 2/08, 

můžeme v nálezu o protiústavnosti zdravotnických poplatků vidět, že většina soudců 

zde používá řadu argumentů, které se spíše přibližují Hayekovským konceptům 

klasického liberalismu a reziduálního sociálního státu.  Pro toto tvrzení najdeme 

v nálezu řadu opěrných bodu. 

Samotný princip zdrženlivosti směrem k sociální legislativně lze chápat jako 

libertariánský postoj minimálního státu. Jestliže Ústavní soud tvrdí, že: „Úroveň jejich 

poskytování (sociálních práv) reflektuje nejen hospodářský a sociální vývoj státu, ale i 

vztah státu a občana, založený na vzájemné odpovědnosti a na uznání principu 

solidarity“ , ve zmíněném kontextu to téměř odpovídá konceptu H. L. Wilenskyho jako 

neochotného sociálního státu (reluctant welfare state). Tomu odpovídá i ahistorická 

argumentace Chammurapiho zákoníkem či sovětskými ústavami, když sociální práva 

jsou zde představena jako výtvor leninského státu. Stejně je tomu i u etických aspektů 

poskytování zdravotní péče nebo u poměrně selektivně provedené ústavní 

komparatistiky ohledně zpoplatnění poskytování této péče. Lze tedy uzavřít, že většina 

ústavních soudců zde vychází z myšlenek klasického liberalismu, který připouští velmi 

omezené ekonomické jistoty. 

V kontrastu s rozhodováním většiny stojí odlišná stanoviska disentujících soudců, kde 

najdeme, dle mého názoru, dvě jednotící myšlenkové teorie. Za prvé, je to přihlášení se 

ke konceptu sociálního občanství podle T. H. Marshala u soudce J. Musila. Ten uvádí, 

že určitá úroveň sociálních práv je nezbytná k plnohodnotnému občanství. Určitá míra 
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ekonomických a sociálních jistot je předpokladem lidsky důstojného života. Toto je 

mimochodem názor obdobný socialistickým teoriím. J. Musil však vychází z umírněně 

liberálních koncepcí sociální státu jako uspořádání společnosti, které tlumí třídní 

konflikty a přispívá k sociální spravedlnosti. 

Za druhé, je to odlišné stanovisko E. Wagnerové, která sociální práva chápe nikoli jako 

veřejná subjektivní práva, ale jako institucionální garance, tedy jako záruky institucí 

veřejného, státního a politického života, tedy jako: „Ústavněprávní záruka určitého 

institutu sleduje politický účel spočívající v udržení určitého objektivního řádu v některé 

ze svrchu uvedených oblastí života tak, aby zůstal zachován co do struktury a funkce.“. 

Domnívám se, že tento pohled odpovídá východiskům umírněného liberalismu, že 

sociální práva tvoří institucionální rámec, který skrze pokračující redistribuce nastoluje 

sociální spravedlnost ve vztahu občan-stát. Zároveň  zde vidím paralelu k  myšlenkám J. 

S. Milla, který vidí jako pozitivní činnost vlády, která skrze legislativní činnost 

vyrovnává šance slabých.  

 

7.1.4 Nález Pl. ÚS 8/07 

 

Ústavní soud vymezil předmět přezkumu jako otázku, zda poměr výší příjmu, 

pojistného na důchodové pojištění a výší důchodu podle stávající úpravy splňuje 

požadavek „přiměřenosti“ hmotného zabezpečení ve stáří nezakládá nerovnost 

účastníků důchodového pojištění. Z ústavního hlediska jde tak o naplnění čl. 30 odst. 1 

a čl. 1 Listiny. 

Ústavní soud provádí před vlastním meritorním přezkumem ústavnosti poměrně 

rozsáhlou deskripci důchodových systémů (jakkoli ji v nálezu nazval stručnou). Pro 

účely této práce je tato deskripce zestručněna a zaměřena na právně filozofické aspekty 

sociální politiky státu skrze pojišťovací systémy. 

Zdůrazněna je důležitost důchodových systémů, jejich  funkce,  jako je funkce 

ochranná, rozdělovací, přerozdělovací, stimulační. Je zde rozdělení na tří pilířové 

uspořádání a způsoby financování – průběžné a fondové a vysvětleny základní 

odlišnosti. Příspěvkový systém je zde popsán jako pojistný systém založený na 

solidaritě generací, systém, který méně než fondové financování naplňuje představu 
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pojistného systému a kde je potlačen princip zásluhovosti. Nicméně: „(…) i v 

průběžném systému může být míra ekvivalence přiznané dávky předchozího příjmu v 

době ekonomické aktivity nižší či vyšší.“. 

Dále rozděluje systémy na příspěvkově a dávkově orientované, přičemž druhý z nich 

sebou nese intragenerační solidaritu, když zvyšuje míru náhrady předdůchodových 

příjmů u nízko příjmových kategorií obyvatelstva. Pojistné je pak vnímáno spíše jako 

daň. Současný český systém důchodového pojištění je dvoupilířový, průběžně 

financovaný a dávkově orientovaný, vyžadující vysokou míru mezigenerační i 

intragenerační solidarity. 

Cílem úpravy sociálního zabezpečení je jednak regulace odpovědnosti občana za svou 

budoucnost a stanovení míry a forem sociální solidarity mezi občany.  

Ústavní soud nezpochybňuje princip mezigenerační solidarity, na němž je průběžný 

systém založen, svou pozornost však zaměřil na solidaritu příjmovou (intragenerační), 

kdy jednotná percentuální sazba pojistného, za stávající úpravy, znevýhodňuje vysoko 

příjmové skupiny obyvatelstva, které odvádějí vyšší finanční částky do systému 

pojištění. Těmto pojištěncům tak neposkytuje ekvivalentní plnění, neboť naplňuje 

ochranou přerozdělovací funkci. ÚS má to za to, že by však neměla být potlačena 

funkce stimulační.  

Český systém zajištění pro případ stáří, invalidity či smrti živitele je založen na principu 

veřejného sociálního pojištění založeného zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění, s účinností od 1.1 1996.
1
 Jakkoli je toto pojištění odlišné od smluvního 

pojištění a nezakládá se na principu čisté ekvivalence: „(…) musí relace mezí výší 

odvedeného pojistného a výší přiznaného důchodu odrážet i pro jednotlivé účastníky 

odrážet jistou míru přiměřenosti, aby došlo k ústavně konformnímu naplnění čl. 30 odst. 

1 Listiny.“ 

V bodu 62 ÚS prezentuje svůj výklad přiměřeného hmotného zabezpečení, když uvádí: 

„Listina základních práv a svobod garantuje všem účastníkům důchodového pojištění 

přiměřené hmotné zabezpečení. Přiměřenost je třeba chápat jako neurčitý právní 

                                                
1 Základ systému byl položen zákonem č. 589/1992, o pojistném, který přechodně zajišťoval oddělení 

vybraného pojistného do státního rozpočtu 
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pojem. Samotnou přiměřenost hmotného zabezpečení ve vztahu k jednotlivým 

účastníkům důchodového pojištění je nutno vnímat ve vztahu k uspokojování životních 

potřeb jednotlivce, ve vztahu k co nejširšímu okruhu osob, ale i ve vztahu k pojištěnci 

jako plátci spoluvytvářejícímu finanční zdroje, ze kterých bude přiměřené hmotné 

zabezpečení poskytováno. Přiměřenost jako právní (ústavněprávní) kategorie se však 

mnohem spíše zaměřuje primárně na zkoumání toho, zda je ten který systém 

důchodového (resp. obecně sociálního) pojištění schopen pro případ vymezené sociální 

události zajistit postižené osobě takové množství prostředků, které zajistí její další život 

při respektování kategorie důstojnosti v jejím sociálním kontextu.“ 

Výrazem této přiměřenosti je mezinárodně srovnávací ukazatel tzv. individuální 

náhradový poměr příjmově typizovaného jedince. Evropský zákoník sociálního 

zabezpečení a Úmluva Mezinárodní organizace práce č 128 o invalidních, starobních a 

pozůstalostních dávkách stanoví tento náhradový poměr na 40%, respektive 45%.  

Ústavní soud dodává, že ze statistických dat je zřejmé, že ČR tato kritéria splňuje u 

osob s průměrnou mzdou, zvýhodňuje pak osoby se mzdou podprůměrnou, činíc tak na 

úkor osob s více než dvojnásobnou mzdou, kterým nedokáže uchovat životní standard 

z doby ekonomické aktivity. Tento degresívní poměr náhradového poměru je způsoben 

tzv. redukčními hranicemi, které působí klesání relace mezi výší důchodu a předchozího 

příjmu. Takovéto nastavení redukčních hranic nezajišťuje u těchto pojištěnců přiměřené 

hmotné zabezpečení, respektující princip zásluhovosti. 

Ústavní soud při posuzování ústavní konformity vychází z takto nastolených 

východisek: „V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 12/94 - byť se jednalo o oblast sociálního 

zabezpečení - Ústavní soud konstatoval, že to, zda bude preferováno hledisko solidarity 

nebo upřednostňována zásada ekvivalence, je vyhrazeno zákonodárci, který nemůže 

postupovat libovolně, ale při stanovení preferencí musí přihlížet ke sledovaným 

veřejným hodnotám"; a dále „Z čl. 31 Listiny ve spojení s čl. 41 a čl. 4 odst. 4 Listiny 

tudíž pro pojištěnce plyne základní právo na transparentně zákonodárcem určený 

komponent ekvivalence ve veřejném zdravotním pojištění, a to v takové míře, jež ještě 

zachovává povahu právního institutu pojištění a nemění jej v daň" (disentující soudci 

Holländer, Malenovský, Cepl, Čermák, Güttler, Mucha a Procházka v odlišném 

stanovisku k nálezu sp. zn. Pl. ÚS 14/02). Z výše uvedeného plynou tři teze týkající se 
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zakotvení sociálních práv: 1) je zde menší prostor pro přezkum těchto práv, prostor 

daný čl. 41 odst. 1 a čl. 4 odst. 4 Listiny, 2) vyloučení libovůle při jejich úpravě (čl. 1 a 

čl. 3 odst. 1 Listiny), a 3) nutnost zákonné úpravy sociálních práv (čl. 41 odst. 1 

Listiny). 

V sociálních otázkách je stále přítomen střet spravedlnosti a svobody, zde se tato otázka 

transformuje do střetu spravedlnosti a přípustné míry nerovnosti subjektů pokud jde 

výši příjmů, pojistného na důchodové pojištění a výše důchodů. ÚS odkazuje na svou 

ustálenou judikaturu k pochopení kategorii rovnosti, která je kategorií relativní, 

vyžadující odstranění neodůvodněných rozdílů, které však nesmí být projevem libovůle 

a musí být založena na objektivních a rozumných důvodech (legitimní cíl) a 

přiměřených prostředcích.  V případě, že dojde ke střetu veřejného dobra s chráněnými 

právy, pak aplikuje ÚS modifikovanou zásadu proporcionality nazvanou vyloučení 

zásadní disproporcionality. 

Ústavní soud konstatuje, že ústavní kautely, jako jsou dělba moci (čl. 2 odst. 1 Ústavy) 

a vymezení zákonodárné moci (čl. 15 odst. 1), ponechávají zákonodárci poměrně široký 

prostor pro stanovení míry solidarity sociálního pojištění, která se odráží v poměru výše 

pojistného, předchozího příjmu i výše důchodu. Za toto pak nese zákonodárce 

politickou odpovědnost. Jde tak sice zásah do majetkové sféry, ale bez dalšího se 

nejedná o porušení ústavních pozic podle čl. 11 Listiny.   

Tato míra solidarity musí obstát v nárocích ústavního principu rovnosti, a to jak 

akcesorické, tak neakcesorické. Tu ÚS definuje jako nepřítomnost libovůle při odlišení 

subjektů a práv. K tomu, aby taková úprava obstála, musí zde být racionální vztah mezi 

zvolenou legislativní úpravou a cílem úpravy, což lze hodnotit jako splnění nároků 

neakcesorické nerovnosti. 

V bodu 88 cituje Ústavní soud důvodovou zprávu zákona o důchodovém pojištění: 

„relace průměrného starobního důchodu k průměrné čisté mzdě v současné době (tj. v 

roce 1995) dosahuje 56 %. Teprve po zvýšení příjmů důchodců z penzijního připojištění 

v perspektivě 10 a více let lze s ohledem na možnost výraznější diferenciace příjmů z 

penzijního připojištění podle individuálních představ občanů v základním systému 

postupně snižovat diferenciaci důchodů podle výše výdělků a počtu odpracovaných let."  
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Tohoto druhého cíle, tj. diferenciace důchodů při zachování sociální solidarity bylo 

dosaženo až zákonem č. 217/ 2007 Sb., kterým byly zakotveny maximální vyměřovací 

základy pro placení pojistného do zákona č. 589/1992 Sb.  

Tato úprava byla ovšem popřena zákonem č. 362/2009 Sb., kdy byla částka 

maximálního vyměřovacího základu stanovena na 72násobek průměrné mzdy. Tím 

dochází k obnovení extrémní disproporcionality mezi zákonnou úpravou a účelem 

úpravy. Z  toho plyne porušení neakcesorické nerovnosti, zatímco přiznávaný cíl této 

úpravy, tj. zvýšení příjmů státního rozpočtu, které mění pojištění v daň, je porušením 

nerovnosti akcesorické.  

Ústavní soud tedy s ohledem na výše řečené seznal, že zákonná úprava zakotvující dvě 

redukční hranice ve stávající výši společně se systémem odvodů bez adekvátního 

„zastropování“ vytváří pro část pojištěnců nepoměr mezi výší pojistného, výší příjmů a 

výší přiznané důchodové dávky, což je porušením čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny.  

Na závěr Ústavní soud dodává, že svou úlohu při kontrole v Listině zakotvených 

sociálních práv chápe jako omezenou na pouhý přezkum zákonných úprav z hlediska 

jejich shody s ústavními kautelami, nikoli jako aktivní tvorbu konkrétních parametrů 

sociálního zákonodárství. Při přezkumu systému důchodového pojištění jsou těmito 

kautelami „přiměřenost“, která princip zásluhovosti limituje rovností a zároveň 

„přiměřenost“ hmotného zabezpečení, která eliminuje chudobu a zajistí důstojné životní 

podmínky pro nízko příjmové pojištěnce. 

Z hlediska politické filozofie je podstata nálezu vymezena v bodu 82, když Ústavní 

soud chápe základní otázku demokratické společnosti jako napětí hodnot spravedlnosti 

a svobody.  V souvislosti s otázkou sociální pak ÚS uvádí: „otevírá otázka vztahu 

sociální spravedlnosti a míry akceptovatelné institucionálních aktivit svobodu. Základní 

je v této souvislosti akceptovatelnost individuálních břemen (újem) na úkor veřejných 

statků. V posuzované věci se tato otázka promítá do určení míry akceptovatelnosti 

nerovnosti mezi subjekty s ohledem na nerovnost jejich příjmů, pojistného na 

důchodové pojištění a výše důchodů.“ 

V tomto lze spatřovat klasické liberální dilema ohledně stanovení míry zásahů do sféry 

jednotlivce. Umírnění liberálové typu J. S. Milla a J. Rawlse a R. Dworkina se 
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přiklánějí k zásahům státu z důvodů dosažení stavu sociální spravedlnosti, a proto je 

přístup k redistribuci bohatství v podstatě pozitivní. Klasičtí liberálové typu Hayeka 

jsou k těmto zásahům státu podstatně skeptičtější a libertariáni jako Nozick nebo 

Buchanan takové zásahy odmítají zcela. Jejich postoj k redistribucím v oblasti sociální 

bezpečnosti vnímají jako zásah do vlastnických práv jednotlivce. Ústavní soud tuto 

libertariánskou pozici nezastává, když v bodě 85 označuje pojistné na důchodové 

pojištění jako povinné peněžité plnění státu, nicméně nikoli jako zásah do vlastnického 

práva. 

Nicméně ke vztahu ke skupině plátců pojistného s vysokými příjmy konstatuje porušení 

únosné míry redistribuce a zároveň míru solidarity a ekvivalence, tak jak je nastavena 

v současném systém důchodového pojištění. Domnívám se, že tento postoj Ústavního 

soudu vychází ze silně liberálních pozic, když hledisko spravedlnosti v tomto nálezu 

představuje nižší míra redistribucí u vysoko příjmových skupin, spíše než 

celospolečenská solidarita s osobami s nižším příjmem. V tomto konkrétním případě, 

tak Ústavní soud nezastává názory redistributivní sociální spravedlnosti. 

K nálezu Pl. ÚS 8/07 zaujali odlišné stanovisko dva soudci, a to sice Jan Musil a Jiří 

Nykodým. Oba argumentují z velmi podobných pozic, přičemž J. Musil ve svém 

stanovisku na J. Nikodýma odkazuje a ztotožňuje se s jeho argumentací. 

Oba disentující soudci zastávají stanovisko podporující, dle jejich názoru, hlediska 

společenské solidarity a vyšší míry přerozdělování příjmů z pojistného v rámci 

důchodového systému. Domnívají se, že nepoměr výše důchodových dávek mezi 

skupinami pojištěnců s odlišnými příjmy nedosahuje takových hodnot, aby šlo o 

narušení rovnosti těchto subjektu. Zároveň se obávají negativních dopadů do 

celospolečenské solidarity, které budou možná řešení znamenat. Zde se jedná o postoj 

umírněného liberalismu s vírou v ospravedlnění politické praxe redistribuce, která má 

přinést sociální spravedlnost. Stejně tak důvěra v blahodárnost sociálního státu 

z hlediska zmírňování sociálního napětí mezi jednotlivými skupinami obyvatel je 

typickou ukázkou liberalismu sociálně demokratického typu. 

Základní argumentem proč se domnívají, že návrhu na zrušení § 15 zákona č. 155/1995 

Sb. nemělo být vyhověno je, že Ústavní soud v této věci nedodržel princip sebeomezení 
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a vstoupil na půdu, jejíž úprava je vyhrazena zákonodárci.  J. Musil odkazuje na chápání 

specifické povahy sociálních práv, tak jak je ÚS vymezil v nálezu Pl. ÚS 2/08, které 

přenechává prostor zákonodárci, aby provedl a určil podmínky, ale i vymezil realizaci 

těchto práv. Ústavní soud může pak zasáhnout pouze v případě svévole, libovůle a 

nerozumnosti zákonodárce. 

 To ovšem není, podle J. Musila, případ napadené zákonné úpravy, která je i z těchto 

hledisek ústavně konformní. Domnívá se, že systém výpočtu důchodů je natolik 

komplexní záležitostí, že ho nelze posuzovat pouze podle výše výpočtového základu 

(tzv. osobní vyměřovací základ a tzv. redukční výši), ale je třeba vědeckých poznatků 

z oblastí, jejichž znalostí ÚS nedisponuje. Otázka míry solidarity v systému 

důchodového zabezpečení má být předmětem celospolečenské diskuze. 

Domnívá se, stejně jako J.Nykodým, že výsledkem nálezu bude úprava, která může 

ohrozit stabilitu veřejných rozpočtů nebo úprava, která zvýší odvody do pojistných 

systémů či sníží důchodové dávky občanům s nízkými příjmy. To je výsledek, který 

může vyostřit riziko sociálních konfliktů. 

J. Nykodým k tomu dodává, že chápání ústavní kategorie rovnosti neznamená naprosté 

vyloučení nerovnosti, pouze odstranění libovůle při zakotvení preferenčního zacházení 

a ochranu případně zasažených základních práv. To však napadená úprava v obou 

bodech splňuje. 

Jak dodává, průběžně financovaný systém důchodového zabezpečení je založen na 

solidaritě nejen mezigenerační, ale solidaritě „každého s každým“. Tento systém nemá 

garantovat zachování životního standardu, to je věcí soukromého připojištění. Jinými 

slovy, tento systém negarantuje, na rozdíl od systému individuálních účtů, ekvivalent 

toho, co do něho pojištěnec vloží. 

Stejně jako Musil projevuje obavu o zachování sociálního konsenzu a mezigenerační 

solidarity, plynoucí z možných finančně právních řešení situace důchodového pojištění, 

která byla nastolena nálezem Pl. ÚS 8/07 
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8 Závěr 

Sociální stát. Dnes vzývaný i proklínaný pojem byl námětem této práce. Práce celkem 

v sedmi kapitolách představila základní filozofická východiska, k nimž se obracejí 

politické reprezentace při úvahách, jak vytvořit ideální a spravedlivé uspořádání 

sociálních otázek společnosti. Představila širokou škálu politických teorií, od 

radikálního libertarianismu, přes liberalismus, až po neméně radikální marxismus. 

Ukázala na dlouhý vývoj sociálního státu, na zprvu jen velmi zdráhavě přijímanou 

myšlenku odpovědnosti státu za řešení naléhavých sociálních otázek a velmi postupné 

budování sociálního zákonodárství, jako výrazu této odpovědnosti. 

Zároveň práce přináší podrobný přehled komparací druhů a typologií sociálních států, 

které jsou v současné době jedním z hlavních předmětů zkoumání sociálního státu. 

Taktéž se práce věnuje fenoménu globalizace a jeho vlivu na národní státy, pokud se 

týče jejich sociálních politik. 

V dalších částech se práce hlouběji zabývá sociálními právy, jako speciální kategorií 

základních lidských práv. Sociální práva jsou zde představena jako výsledek dějinných 

změn v chápání člověka a jeho přirozenosti. Je zde zmíněn historický i mezinárodní 

kontext sociálních práv. Poté jsou detailněji popsána ta sociální práva, o nichž 

rozhodoval ve výše uvedených nálezech Ústavní soud, a která jsou zakotvená v české 

ústavní úpravě a poslední kapitola je věnována analýze rozhodování Ústavního soudu 

v kauzách týkajících se sociálních práv.  

Závěr práce má sloužit k zodpovězení otázek položených v úvodu, tj. především otázek 

spojených s rozhodováním Ústavního soudu.  

Základní otázkou, která musí být zodpovězena, je, jak Ústavní soud vnímá ústavní 

zakotvení a postavení sociálních práv v českém ústavním systému a jak se toto 

postavení promítá v sociální legislativě. V odpovědi na tuto otázku Ústavní soud ve 

svých nálezech poměrně jasně vymezil prostor, který je zákonodárci dán ustanoveními 

čl. 41 odst. 1 a čl. 4 odst. 4 Listiny.  

Pojmovým znakem sociálních práv je, že nemají bezpodmínečnou povahu a lze se jich 

domáhat pouze v mezích zákonů, které je upravují. Zákonodárci je tak ponechán 
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poměrně široký prostor pro uvážení, nicméně tento prostor je limitován v tom smyslu, 

že tato práva nesmí být popřena či anulována a musí tak být šetřeno jejich podstaty a 

smyslu. Sociální práva tak nejsou vymahatelná přímo na základě Listiny, na rozdíl od 

základních práv a svobod. Ústavní soud opakovaně uvedl, že zákonné provedení 

sociálních práv je podmínkou konkrétní realizace těchto práv, zároveň však i povinností 

zákonodárce. 

Dále Ústavní soud opakovaně uvádí, že specifická povaha sociálních práv je dána i 

skutečností, že jsou odvislá od ekonomické a hospodářské situace státu. Konkrétní 

zákonná úprava se má především odvíjet od výsledků politického zápolení, tedy od 

svobodné soutěže politických stran, a je tak především na politické reprezentaci, aby 

s přihlédnutím k hospodářským výsledkům státu přijala konkrétní zákonnou úpravu 

těchto práv. Ústavnímu soudu pak pouze náleží přezkum takové zákonné úpravy 

z hlediska dodržení ústavních kautel. 

To, jak Ústavní soud chápe sociální práva a problém jejich ústavního přezkumu, 

ilustruje tato citace z nálezu Pl. ÚS 2/08: „vyjadřuje přesvědčení ústavodárce, že úprava 

sociálních práv je legitimním předmětem politického zápolení (tj. primárně v rukou 

zákonodárce) a pouze sekundárně, a v omezené míře, lze ústavní garance sociálních 

práv považovat za otázku judiciální.“ 

Pokud však jde o míru a úroveň sociálního zabezpečení vyjádřenou právě sociálními 

právy, zastává Ústavní soud liberální pozici, když uvádí: „Je nepochybné, že Listina 

zavazuje, v oblasti sociálních práv, stát k pozitivnímu jednání a k zajištění ochrany 

těchto práv. Obsahem této povinnosti státu je zajistit subjektům těchto práv jistý 

minimální sociální standard, a nikoliv adekvátní životní standard v souladu s jejich 

požadavky, jak je těmito subjekty někdy mylně vnímáno a požadováno.“  

Na otázku, zda Ústavní soud používá při přezkumu zákonů upravující sociální práva 

nějaký speciální metodologický nástroj, lze odpovědět kladně. Ústavní soud vyvinul 

tzv. test racionality, který je odlišný od klasického testu proporcionality, který se nehodí 

pro přezkum sociálních práv z důvodů jejich sociálně ekonomických aspektů. 

Jedná se o čtyřstupňový postup, kdy Ústavní soud nejprve vymezí esenciální obsah 

sociálního práva a poté zkoumá, zda zákonná úprava sleduje legitimní cíl a činí tak 
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prostředky rozumnými, nikoli nezbytně nejlepšími či nejvhodnějšími. Jde tak o 

interpretační nástroj přezkumu sociálních práv, jakkoli je Ústavní soud doktrínou 

kritizován za nedůslednost a nesystematičnost při používání testu racionality.  

Konečná, finální odpověď na otázku, zda se Ústavní soud řídí při přezkumu sociálních 

práv nějakou ucelenou představou sociálního státu, je poněkud složitější. V této 

souvislosti se domnívám, že jak vyplývá s výše uvedeného rozboru judikatury, Ústavní 

soud ve svém postoji k sociálním právům vychází z obsáhlých východisek politického 

liberalismu. Patrně všichni soudci Ústavního soudu se shodují na liberální myšlence 

minimálního standardu sociálních práv, což je dáno i úpravou těchto práv v Listině. 

Nicméně pokud jde o principy ekonomické redistribuce a společenské solidarity zastává 

většina soudců pléna ÚS názory spíše negativní a blízké myšlenkám Hayeka či 

Friedmana. Egalitární a sociálně demokratický směr liberalismu, který v rozhodování 

ÚS představuje J. Musil a snad i J. Nykodým, je ve výrazné menšině. 

 K tomuto je třeba dále uvést, že zejména v nálezech  Pl. ÚS 1/08 a Pl. ÚS 8/07, a do 

jisté míry i Pl. ÚS 54/10, v argumentaci Ústavního soudu, v souvislosti se systémy 

veřejného pojištění, převážil způsob uvažování, který nejlépe vystihují tato slova: „i 

průběžném systému může být míra ekvivalence přiznané dávky předchozího příjmu v 

době ekonomické aktivity nižší či vyšší.“ a zejména pak: „Z čl. 31 Listiny ve spojení s čl. 

41 a čl. 4 odst. 4 Listiny tudíž pro pojištěnce plyne základní právo na transparentně 

zákonodárcem určený komponent ekvivalence ve veřejném zdravotním pojištění, a to v 

takové míře, jež ještě zachovává povahu právního institutu pojištění a nemění jej 

v daň.“. Domnívám se, že v těchto dvou výše uvedených nálezech, v rozhodování 

Ústavního soudu převážily vyhraněně liberální ideje klasického liberalismu s důrazem 

na nižší roli distribucí ve společnosti, omezení míry solidarity a posílení principů 

zásluhovosti v systémech sociálního zabezpečení. 

Je zde spíše k dalšímu zvážení, zda by Ústavní soud měl ve svém rozhodování směřovat 

k nějakému konceptu sociální státu. Ústavodárce v Listině základních práv a svobod 

zakotvil pojmy jako je „přiměřené hmotné zabezpečení“ či „spravedlivá odměna za 

práci“ nebo „uspokojivé pracovní podmínky“, což jsou přece jenom poněkud abstraktní 

formulace a je otázkou, zda Ústavní soud při každém z dalších přezkumů zkoumajíc 

fakticitu konkrétní situace vystačí s „absencí rdousícího efektu“, zvláště když sám 
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v nálezu Pl. ÚS 1/08 uvádí: „je zřejmé, že abstraktní přezkum zákona nemůže teoreticky 

přezkoumat a vyloučit všechny jeho myslitelné účinky do osobní sféry adresátů norem.“  

Tuto situaci je však třeba dát do souvislosti s celkovou neujasněností až bezradností 

politické reprezentace ohledně modelu sociálního státu, ke kterému bude Česká 

republika směřovat. S přípustnou mírou simplifikace lze říci, že volení zástupci jsou 

v této věci hluboce rozděleni, když politická pravice vzývá libertariánské koncepty, 

zatímco levice se stále drží modelu severského. To je ovšem problém, který již 

přesahuje účely této práce.  
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Princip sociálního státu v politické teorii a judikatuře Ústavního soudu 

Abstrakt 

Tématem této práce je fenomén sociálního státu, sociálních práv a jejich soudního 

přezkumu Ústavním soudem v České republice. Cílem práce je představit sociální stát 

z hlediska teoretického, historického i praktického naplňování jeho cílů ať už jde o 

politickou realitu nebo o rozhodovací praxi Ústavního soudu, která pak zpětně ovlivňuje 

politické prostředí.  Vychází, jak z teoretických děl politické filozofie, tak z poznatků 

ústavního práva a judikatury Ústavního soudu. 

Práce si všímá, jak chápou sociální otázku základní politické teorie jako je liberalismus, 

socialismus nebo feminismus.  

Historickou část této práce je zastoupena popisem vývoje sociální problematiky ve 

státech, jako je Velká Británie a USA. Zde můžeme vidět, že se jedná o dlouhodobý 

vývoj od počátku sedmnáctého století až po období největšího rozmachu po druhé 

světové válce. Jsou zde zmíněny i některé politické aspekty chudoby. 

Neméně důležitou částí práce je pak přehled teorií typologií různých „režimů“ a druhů 

sociálních států druhé poloviny dvacátého století. S tím je spojen i podrobněji 

vysvětlený pojem dekomodifikace, jako osvobození lidské pracovní síly od čistě tržních 

zákonů. Blíže jsou představeny negativní dopady fenoménu globalizace na národní státy 

a jejich sociální politiky.  

V následujících částech jsou představena sociální práva včetně pohledu na jejich 

filozofické kořeny, historický vývoj přes nezávazné formy deklarací až k mezinárodním 

právně závazným dokumentům. V tomto duchu pokračuje práce popisem jednotlivých 

sociálních práv, tak jak jsou zakotvena v české ústavní úpravě, včetně historického 
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pozadí a zákonných předpisů. V poslední části je provedena analýza judikatury 

Ústavního soudu z hlediska jeho klíčových nálezů věnujících se sociálním právům. 

Závěrem této práce má být poznání, zda existuje nějaká ucelená idea sociálního státu, 

kterou se při svém rozhodování řídí Ústavní soud.  

Klíčová slova: Sociální stát, sociální práva, Ústavní soud 

 

Abstract 

The principle of the social state in political theory and the case-law of the 

Constitutional Court 

 

The topic of this work is the phenomenon of the welfare state, social rights and their 

judicial review performed by the Constitutional Court of the Czech Republic.  

The aim of this paper is to introduce the welfare state in terms of the theoretical, 

historical and practical implementation of its goals, whether it is a political reality or the 

decision making practice of the Constitutional Court, which in turn influences political 

environment.  

This work is based on theoretical works of political philosophy, findings of 

constitutional law and the jurisprudence of the Constitutional Court. The thesis points 

out the different understanding of the social question in basic political theories such as 

liberalism, socialism or feminism. The historical part of this work comprises of the 

description of the development of social issues in countries such as the United Kingdom 

and the USA. It is evident that this was a long-term process beginning in the early 

seventeenth century and continuing to the period of its greatest expansion after World 

War II.  

This work also mentions some aspects of poverty. Another important part is the 

introduction to the theory of typologies of different "regimes" and types of welfare 

states in the second half of the 20th century. The concept of decommodification is 

closely associated with this and is then explained in more detail as the liberation of 
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human workers from pure market laws. The negative impacts of the phenomenon of 

globalisation on nation states and their social policies are also presented in detail. 

The following sections introduce social rights, including the analysis of their 

philosophical origins, and also historical development from a non-binding declaration to 

international legally-binding documents. Moreover, the work continues to analyse the 

individual social rights, as described in the Czech Constitution, including their historical 

background and legal requirements.  

The last part of this work is an analysis of the jurisprudence of the Constitutional Court 

in terms of its key findings dealing with social rights.  

The conclusion of this work is to know whether or not there is a coherent understanding 

of the welfare state, which would be applied in the rulings of the Constitutional Court.  

Keywords: Welfare state, social rights, the Constitutional Court 


