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ÚVOD 
 

Většina vyspělých evropských států prochází v posledních letech nejen ekonomickými, 

strukturálními a institucionálními změnami, ale čelí i zásadním proměnám 

reprodukčního a rodinného/partnerského chování, přičemž tyto dvě dimenze se 

vzájemně prolínají a ovlivňují. Dochází k zásadním proměnám v demografických 

trendech, prodlužuje se průměrný věk dožití a zároveň klesá úhrnná plodnost žen. Za 

této situace vyvstává potřeba hlubšího zkoumání rodinných politik a pro-rodinných 

opatření. 

V předkládané rigorózní práci se budu věnovat rodinné politice v Itálii, přičemž 

toto téma  jsem si vybrala hned z několika důvodů. 

V roce 2001 jsem na zdejší fakultě obhájila diplomovou práci na téma Sociální politika 

v Itálii. Již tehdy bylo zřejmé, že demografické trendy vyznívají pro Itálii zvláště 

nepříznivě, zároveň však téměř absentovaly pokusy o explicitní rodinněpolitická 

opatření. Zajímalo mne, zda došlo k zásadnějšímu posunu a konceptualizaci rodinné 

politiky ze strany veřejné moci, zda dochází k významnějším de-familializačním 

tendencím. Familialismus, jak dále blíže ozřejmím, byl totiž shledáván dokonce za 

jeden ze dvou určujících znaků jihoevropského modelu sociálního státu. Jevilo se mi 

proto jako potřebné zkoumat blíže funkci a postavení rodiny, úpravu rodinněprávní 

materie v systému italského práva, jakož i obecně tamní rodinnou politiku. A zjistit, zda 

je i v postindustriální Itálii skutečně tak významný vliv rodiny a rozšířených 

příbuzenských sítí, saturujících péči o potřebné členy rodiny. 

Problematice italské rodinné politiky dosud nebyl v České republice věnován 

dostatečný odborný zájem; prakticky nejsou k dispozici komplexnější práce k danému 

tématu, což umožňuje rozpracovat i některé dosud neotevřené otázky. Tato skutečnost 

byla dalším z důvodů pro mou volbu. 

Poslední důvod byl ryze subjektivní. Několik let žiji převážně v Římě a naše děti zde 

navštěvují základní školu. Nemohla jsem přehlédnout, jak velkou část jejich spolužáků 

tvoří jedináčci, nebo jak často jsou děti ze školy vyzvedávány prarodičem či paní na 

hlídání, zpravidla neitalské národnosti. A to přesto, že Italové děti doslova milují a ještě 

před několika desetiletími byli pověstní velkým počtem dětí v rodině. Zajímalo mne 

tedy, zda došlo k zásadnějším proměnám kulturních a hodnotových preferencí - 
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například směrem k individualismu, či zda se jedná spíše o vynucenou strategii 

v důsledku nastavení italského sociálněpolitického systému a pracovního trhu. 

Ve své práci se pokusím o komplexní a multidimensionální pohled na 

problematiku. Využiji interdisciplinární přístup, když budu vycházet z poznatků 

různých oborů. Interdisciplinární přístup může podle mého názoru lépe přispět 

k deskripci rodinné politiky i zodpovězení otázky funkčních závislostí jednotlivých 

opatření, institutů a významnějších trendů.   

S ohledem na rozsah práce není možné věnovat detailní pozornost všem složkám 

italské sociální politiky, byť i ony dozajista významně ovlivňují sledovanou 

problematiku. V úvodních kapitolách své práce provedu jen nezbytné seznámení se 

specifiky italského sociálního státu a jeho vývoje a dále subsumpci Itálie v rámci 

existujících typologií (sociálních států i rodinných politik). Hlavní okruh odborného 

zájmu jsem si vymezila v souladu s extenzivním pojetím rodinné politiky následovně: 

rodinné právo; přímá i nepřímá finanční podpora rodinám; instituty mateřské, 

rodičovské a otcovské dovolené; zařízení péče o děti; problematika rovných příležitostí; 

péče o nesoběstačné1 seniory. Pro komplexní uchopení problematiky ještě věnuji 

pozornost aktuálním demografickým ukazatelům a trendům v proměnách 

reprodukčního a rodinného/partnerského chování, jakož i systému sociální pomoci 

v Itálii (zejména sociálním službám).  

Svou práci strukturuji do 13 kapitol, dále členěných, a závěrečného shrnutí. 

Hlavními použitými metodami jsou metoda deskriptivní a analytická. Okrajově byla 

použita i metoda komparativní. 

Ke své práci jsem využívala zejména zahraniční odbornou literaturu, převážně 

od italských autorů. Dále jsem pracovala i s dostupnými výzkumnými zprávami a 

analýzami, prováděla jsem i vlastní analýzu sekundárních dat (zejména Italského 

statistického úřadu).  

Italské právní předpisy cituji tak, jak je v tamní odborné literatuře zvykem. 

Nejprve tedy uvádím druh právního předpisu nebo jeho zkratku, poté datum schválení 

(den, měsíc, rok) a nakonec jeho číslo. U významnějších právních předpisů 

                                                 
1 V české odborné literatuře i normativní úpravě se nezřídka hovoří o osobě závislé na pomoci jiné 
fyzické osoby. V Itálii se spíše než pojem závislost (dipendenza) v tomto kontextu používá pojem 
nesoběstačnost (non-autosuficienza). Ten jsem se proto jako jazykový ekvivalent rozhodla využívat ve 
své práci i já.    
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(posuzováno z hlediska významu pro tuto rigorózní práci) uvedu i název předpisu 

v italštině, případně i český překlad názvu, a to přímo v textu práce nebo v poznámce 

pod čarou.  

K překladu odborných termínů jsem používala Italsko-český právnický slovník 

od Milana Damohorského a Jany Tomaščínové. Pokud některý z výrazů ve slovníku 

chyběl, podle vhodnosti a kontextu jsem se pokusila o doslovný překlad nebo jsem 

použila odpovídající český výraz pro shodný institut. U důležitých institutů a termínů 

uvádím ještě v závorce jejich originální italský název, případně i zkratku. Jestliže 

uvádím v závorce i znění v anglickém jazyce, je toto na prvním místě, až poté následuje 

znění italské. 

Práci jsem zpracovala podle právní úpravy platné ke dni 31. 12. 2012, není-li 

výslovně uvedeno jinak. Pokud není uvedeno jinak, všechny právní předpisy jsou 

citovány ve znění pozdějších předpisů. Online dokumenty a zdroje byly zkontrolovány 

a znovu navštíveny 1. 5. 2013.    
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1. ITALSKÝ SOCIÁLNÍ STÁT 

1.1 Italský sociální stát v rámci typologií 
 

Itálie je jihoevropskou parlamentní republikou, vyznačující se bohatou historií i 

zajímavou současností. Země je součástí euroamerických struktur (členství v EU i 

NATO). Z hlediska územně-správního uspořádání státu se při mírném zjednodušení 

člení na 20 regionů, 103 provincií a 8 100 obcí. Hlavním městem je Řím. Naprostá 

většina obyvatel deklaruje katolické vyznání. 

Obtížně se jeví otázka subsumpce italského sociálního státu (režimu) pod některý z typů 

v rámci zavedených typologií. 

Podle typologie regionálních zvláštností lze Itálii považovat za stát 

Bismarckovského welfare systému, ovšem s vědomím toho, že zejména jižní provincie 

vykazují silné rysy Latinského modelu, založeného na reziduálním pojetí sociální 

politiky, tradici katolické sociální péče a sociální pomoci uvnitř rodiny a místní 

komunity2. 

Při užití dnes již klasické Esping-Andersenovy typologie3 - která vychází z 

rozlišení sociálních států na základě způsobu stratifikace, míry dekomodifikace a vztahů 

mezi státem, trhem a rodinou - byla Itálie řazena pod typ konzervativní 

(korporativistický). Ten je charakteristický zvláště nízkou mírou dekomodifikace a 

určujícím vlivem katolické církve, s tím, že některými prvky se výrazně přibližuje 

liberálnímu typu (například v rezidualitě sociální pomoci). Souhlasný názor s Esping-

Andersenem vyjádřili například Katrougalos a Lazaridis4, kteří taktéž považovali 

jihoevropské státy za pouhý subrežim konzervativního modelu.  

Jiní autoři (Ferrera, Petmesidou)5 však pro státy jižní Evropy (Itálie, Španělsko, Řecko a 

Portugalsko) v průběhu let postulovali potřebu vyčlenění specifického čtvrtého typu6, 

                                                 
2 Více in KOTOUS, J., MUNKOVÁ, G., PEŘINA, P., 2000, Úvod do sociální politiky, Praha: UK 
v Praze – Právnická fakulta, ediční středisko, 2000, str. 47 – 48. 
3 ESPING-ANDERSEN, G., 1990, Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton: Princeton University 
Press, 1990, str. 26 a násl. 
4 KATROUGALOS, G., LAZARIDIS, G., 2002, Southern European welfare states: Problems, 
challenges and prospects, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002. 
5 FERRERA, M., 1996, The „southern model“ of welfare in social Europe, in Journal of European 
Social Policy, roč. 6, č. 1, 1996, str. 17 - 37;  PETMESIDOU,  M., 1996, Social protection in southern 
Europe: Trends and prospects, in Journal of Area Studies, roč. 9, 1996, str. 95 – 125. 
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nazývaného nejčastěji jihoevropským (latinským) modelem. Reflektovali tak 

přetrvávající systémové odlišnosti těchto států od států ostatních. Jako určující společné 

rysy tohoto modelu Karamessini identifikuje7: segmentaci pracovního trhu a 

familialismus8.   

Pro relevanci takového vyčlenění svědčí i komparativní výzkumy, sledující nedávné 

proměny institucionálních změn jihoevropských systémů welfare. Některé zásadní 

reformy byly totiž založeny na univerzalistickém principu, což posiluje divergenci 

s konzervativním modelem a naopak přiblížení se modelu sociálně demokratickému9.  

Pro popis italského sociálního státu je někdy užíváno i označení smíšený model 

welfare, které do odborné teorie vnesl klasik italské sociální politiky Maurizio Ferrera10. 

Pojem „smíšený“ příznačně vystihuje jak zásadní regionální odlišnosti a 

nesystematičnost italských sociálně-politických opatření, tak i skutečnost, že dvě 

významné součásti italské sociální politiky jsou založeny na odlišných principech. 

Zatímco systém důchodového zabezpečení funguje na principu sociálního pojištění 

(opírajícího se o status zaměstnance), zdravotní péče je z větší části univerzalistická. 

 

1.2 Vývoj a proměny odborné sociálněpolitické literatury v Itálii 

 

Při popisu vývoje odborné sociálně-politické rozpravy, týkající se Itálie (někdy též i 

dalších tří jihoevropských států), lze při vědomí jistého zjednodušení přijmout Ranciho 

členění do tří fází, které nám zároveň přiblíží typologické zařazení italského welfare 

modelu11.  

                                                                                                                                               
6 Nazývaný někdy též „fourth world of welfare capitalism“ v reakci na práci Esping-Andersona. 
7 KARAMESSINI, M., 2008, Continuity and change in the southern European social model, in 
International Labour Review, Vol. 147, n. 1, 2008, str. 44 
8 Familialismus je v sociálně politické literatuře používán k popisu welfare režimů, ve kterých rodina 
slouží jako ústřední bod solidarity; veřejná politika a sociálně politická opatření pak počítají s tím, že 
rodina má hlavní zodpovědnost za welfare svých členů – in ESPING-ANDERSEN, G., 1999, Social 
foundations of postindustrial economies, Oxford: Oxford University Press, 1999. 
9 Nejen například reformy zdravotní péče ve všech jihoevropských státech, prováděné v 80. letech 
minulého století, ale i reformy pozdější – změny v italském i španělském systému péče o staré osoby, 
nebo garantovaný minimální příjem (minimum income) v Portugalsku v roce 1996. 
10 FERRERA, M., 1998, Targeting welfare in a „soft“ state, Jerusalem: ISSA, 1998. 
11 RANCI, C., 2004, Politica Sociale. Bisogni sociali e politiche di welfare, Bologna: Il Mulino, 2004. 
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V první fázi, spadající do sedmdesátých let minulého století, sociálně-politické 

studie nejčastěji setrvávaly na pozici „evoluční“ perspektivy při popisu rozvoje 

italského welfare systému. Zdůrazňovaly italské „zpoždění“ v evropském kontextu, 

jakožto důsledek typických rysů italského systému, zejména  partikularismu 

(particolarismo)12.  

Ve druhé fázi došlo naopak k pomyslnému začlenění Itálie zpět do Evropy. 

Začaly být zdůrazňovány shodné rysy s dalšími evropskými systémy. Nedošlo však, a 

ani nemohlo, k přehlížení výrazných specifik italské sociální politiky. Někteří proto, jak 

již bylo shrnuto výše, akcentovali spíše shodné rysy jihoevropských států  a 

subsumovali je na okraj konzervativního (korporativistického) typu Esping 

Andersenovy typologie. Jiní autoři trvali na prospěšnosti zavedení tzv. jihoevropského 

modelu. Odborníci v této fázi kladli také zvýšený zájem o zkoumání role nevládních 

struktur při realizaci sociální politiky. Tento přístup je pak vedl k používání pojmu 

„welfare mix“  (smíšený model welfare), který mimo výše popsané vhodně reflektoval i 

interakce soukromého a veřejného sektoru na poli italské sociální politiky.  

Třetí fáze je do značné míry reakcí na mohutné feministické hnutí předchozích 

dekád. Charakterizuje ji zejména zvýšený zájem o genderové otázky, projevující se 

mimo jiné ve výzkumu dvojího postavení žen v Itálii – jako účastnic na trhu práce, i 

jako poskytovatelek pečovatelských služeb v rámci rodiny.  Zastánci teorie zvláštního 

jihoevropského modelu zkoumají klíčovou roli rodiny v systémech těchto zemí (její 

schopnost shromažďovat a přerozdělovat různé zdroje, využívat klientelistické sítě ve 

prospěch svých členů, zabezpečovat nezaměstnané či jinak potřebné členy rodiny, 

apod.). I na základě výsledků komparativních studií rodinně-politických modelů a 

modelů péče o nesoběstačné osoby pak tito odborníci argumentují, že je odůvodněné 

trvat na vyčlenění zvláštního jihoevropského modelu. Reziduální role sociální pomoci a 

rodinné politiky začínají být od konce osmdesátých let považovány za hlavní příčinu, 

proč není italský welfare systém schopen adekvátně čelit novým formám chudoby. 

Četné studie, za všechny například práce autorek Negri a Saraceno, se proto začínají 

zaměřovat i na studium multidimensionálního fenoménu chudoby italských rodin13. 

                                                 
12 CASTELLINO, O., 1976, Il labirinto delle pensioni, Bologna: Il Mulino, 1976. 
13 NEGRI, N., 1990, Saggi sulĺesclusione sociale. Poverta, malattie, cattivi lavori e questione etnica, 
Torino: Il Segnalibro, 1990; SARACENO, C., 1990, Child Poverty and Deprivation in Italy, 1950 to the 
Present, Trento: University of Trento, 1990. 
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V posledních letech italské sociálně-politické analýzy ovlivňují další nové 

faktory, například europeizace italského pracovního práva, jakož i zájem o studium a 

analýzu konkrétních opatření a projektů na místní úrovni (welfare locale). Některým 

z těchto prací se daří překonávat i tradiční nedostatky italských výzkumných prací, 

jimiž byla absence spolehlivých empirických údajů, jakož i příliš úzké oborové 

zaměření, neschopné multidisciplinárního přesahu a kontextu14. Za všechny lze zmínit 

studii Baldini a kolegů, zkoumající na mikroúrovni lokální welfare opatření v provincii 

Modena. Nejenže poskytuje relevantní data, zároveň opět přispívá k problematizaci 

tradičních typologií, neboť dokazuje, že například provincii Modena lze spíše přiřadit 

k modelu sociálnědemokratickému15. Z nejnovějších textů pak mohu jmenovat 

komparativní studii Donatelly Bramanti, která se věnovala výzkumu a analýze příkladů 

dobré praxe v péči o nesoběstačné seniory, a to ve třech italských regionech – Ligurii, 

Lombardii a Sicílii16. Tato práce je i jedním z mnoha dokladů o zvyšujícím se odborném 

zájmu o problematiku péče o závislé seniory.  

Zajímavé závěry nedávno publikoval Ferrera, když popsal trend prostorové 

rekonfigurace sociální politiky evropských států směrem k částečnému přechodu od 

welfare států k welfare regionům (welfare regions)17. Tato tendence je v Itálii 

v souvislosti s decentralizací mnoha složek sociální politiky patrná již delší dobu. 

 

 

1.3. Stručný vývoj sociálního státu na území Itálie18 

 

Novodobé dějiny Itálie počínají dnem 4. 3. 1861, kdy došlo, s výjimkou Benátska a 

Lazia, k vyhlášení jednoty země. Počátky státních sociálně-politických opatření se 

                                                 
14 NATALI, D., 2006, 'From Italy to Europe': a review of recent Italian literature on social policy, str. 
288, in Journal of European Social Policy, Vol 16 (3), London, Thousand Oaks and New Delhi: SAGE 
Publications, 2006, str. 287 – 292. 
15 BALDINI, M., BOSI, P., SILVESTRI, P., 2004, La ricchezza dell΄equita. Distribuzione del reddito e 
condizioni di vita in uńarea a elevato benessere, Il Mulino, Bologna. 
16 BRAMANTI, D., 2012, Famiglie e cura degli anziani non autosufficienti: alla ricerca di buone 
pratiche in tre aree territoriali, in DONATI, P., 2012b, str. 223 – 243. 
17 FERRERA,. M., 2008a, Dal welfare state alle welfare regions. La riconfigurazione spaziale della 
protezione sociale in Europa, in „La Rivista delle Politiche Sociali“, III, 2008, str. 17 – 50. 
18 V této subkapitole do značné míry vycházím ze své diplomové práce – RYTÍŘOVÁ B., 2001, Sociální 
politika Itálie,  Praha: Právnická fakulta UK, 2001. 
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datují právě od sjednocení státu. V tomto období však vznikala pouze dobrovolná 

příspěvková schemata a sociální legislativa měla pouze dílčí charakter.  

První významnější etapu ve vývoji italské sociální politiky představuje tzv. 

Giolittiho doba (1901–1914)19. V atmosféře dělnických bouří a rozmachu 

socialistických idejí se Giolitti zasadil o přijetí některých právních norem, řešících 

nejpalčivější sociální problémy zaostalé Itálie (zákonem byla zvýšena věková hranice 

pro dětskou práci na 12 let, došlo k některým omezením týkajícím se práce žen, byl 

vydán jednotný text v oblasti zdraví, apod.). Hospodářsky kvetl převážně průmyslový 

Sever země, sociální propast Jihu se spíše prohlubovala.  

V meziválečném období došlo k zásadním sociálně-politickým reformám. 

Obligatorní invalidní a starobní pojištění bylo zavedeno v roce 1919 spolu se zřízením 

Národní pokladny sociálního pojištění (Cassa nazionale dell΄assicurazioni sociali, 

CNAS), uzákoněno bylo i povinné pojištění proti tuberkulóze. Postupně se vytvářela i 

soustava zdravotní péče založená na zdravotním pojištění. V roce 1933 se CNAS stala 

Národním ústavem sociálního zabezpečení (Istituto nazionale della previdenza sociale – 

INPS). V témže roce byla svěřena správa úrazového pojištění nově vytvořenému 

Národnímu ústavu pro pojištění proti pracovním úrazům (Istituto nazionale per le 

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - INAIL). 

Liberálně-demokratické principy však čím dál více ustupovaly rodícímu se 

fašistickému hnutí. Fašistický režim se soustředil mimo pracovněprávní oblast i na 

rodinnou politiku. Mnohé z institucí, zavedených za fašismu, jakož i tehdy přijatých 

právních norem, zůstaly v platnosti i po pádu režimu a byly recipovány demokratickým 

právním řádem. 

Základy moderního sociálního státu sahají do období po roku 1946, kdy se Itálie 

na základě referenda stala republikou. Do této doby spadá rozvoj komplexního 

sociálního zabezpečení, byť se značně omezeným osobním rozsahem – systém pokrýval 

výlučně zaměstnance (zařazené do různých kategorií), na ostatní výdělečně činné osoby 

se vztahoval jen za výjimečných okolností.  Sociální zabezpečení je v Itálii založeno 

především na principu obligatorního sociálního pojištění. Odlišnosti platí pro tradičně 

reziduální subsystémy sociální ochrany, které jsou financovány z odlišných zdrojů. 

                                                 
19 Nazvaná podle italského politika Giovanniho Giolittiho, jež po většinu zmiňovaného období zastával 
funkci předsedy vlády. Při zavádění sociálně-politických úprav se v mnohém inspiroval i britským 
ministerským předsedou Lloydem Georgem. 



15  
 

Výplata dávek je svěřena veřejnoprávním institucím (INPS, INAIL, atd.)  nebo 

regionálním či obecním orgánům, v závislosti na charakteru poskytované dávky. 

Italský sociální stát (stato sociale) vykazuje od svých počátků četná specifika, 

která jsou odrazem působení řady faktorů – pozdní industrializace země, poválečné 

politické hegemonie Křesťanské demokracie a současně vlivné Komunistické strany 

Itálie, velkého vlivu odborového hnutí a katolické církve. Určující vliv na sociální 

politiku z geografického hlediska má také územně-správní rozčlenění státu na regiony, 

provincie a obce.  

Období poválečné ekonomické restaurace bylo obtížné, nicméně již od roku 

1954 docházelo k výraznému hospodářskému oživení. V roce 1956 se Itálie stala 

zakládajícím členem EHS, což spolu s členstvím v NATO (1949) definitivně 

vyprofilovalo i její zahraničně politickou orientaci. Následujících několik let bývá 

označováno jako hospodářský zázrak (miracolo economico). Díky fungující ekonomice 

a relativně silnému sociálnímu státu stoupaly sociální výdaje až do druhé poloviny 70. 

let. Těžiště sociální politiky představoval zejména nákladný penzijní systém, zvláště na 

evropské poměry velkorysý (ovšem jen k „chráněným“ kategoriím pracovníků) 

subsystém starobních důchodů. Roku 1978 byl přijat zákon z 23. prosince 1978, č. 833, 

který zřizoval Národní zdravotní službu (Servizio sanitario nazionale – SSN). Itálie se 

reformou systému zdravotnictví zařadila mezi státy s jednotnou národní soustavou 

zdravotní péče, založenou na universalistickém a rezidenčním principu.  

První velká krize sociálního státu, následujících po dvou ropných šocích, byla 

v Itálii zesílena i historickými abnormalitami tamního welfare státu a dalšími 

relevantními aspekty: nepříznivým demografickým vývojem, nedostatečnou 

konkurenceschopností italského průmyslu, nefungující veřejnou správou, vysokou 

korupcí a nezaměstnaností, zhoubným vlivem mafie. Snaha sanovat deficit veřejných 

financí se projevila zejména zvyšováním daňové zátěže a nahodilými restriktivními 

opatřeními (např. means-testováním do té doby univerzálních rodinných přídavků) na 

výdajové straně rozpočtu. Na druhé straně mezi lety 1980 a 1990 vzrostly celkové 

sociální výdaje20, často v důsledku klientelistických a partikularistických rysů italského 

systému.  

                                                 
20 Z 19,4% na 24,1% HDP, viz. FERRERA, M., 1998, Targeting welfare in a „soft“ state, Jerusalem: 
ISSA, 1998, str. 5. 
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Přes provedené strukturální reformy (např. zásadní tzv. Diniho reforma 

penzijního systému z roku 1995)21 - inspirované do značné míry neoliberalismem a 

ideou privatizace a převzetí podnikových a manažerských modelů řízení i do systému 

sociální politiky (typickým příkladem byla přeměna místních zdravotních jednotek 

(unitá sanitarie locali - Usl) v systému SSN na veřejné podniky, tzv. místní zdravotní 

podniky (aziende sanitarie locali – Asl))22 - rostl deficit veřejných financí a přetrvávala 

distribuční nerovnováha a další nedostatky welfare systému. O zásadní 

rekonceptualizaci sociálního státu se pokusila tzv. Onofriho komise23, jmenovaná v roce 

1997 předsedou vlády Romanem Prodim. Ta zpracovala četná doporučení a výstupy, 

které se v mnohém promítly i do právní úpravy. Snaha o větší selektivitu, přehlednost a 

akceptabilitu sociální politiky se projevila např. v experimentálním zavedení 

minimálního příjmu k začlenění (reddito minimo di inserimento – RMI)24, uzákonění 

indikátorů pro posouzení ekonomické situace žadatele o testovanou dávku či službu 

(ISE, ISEE)25, nebo v redukci správců sociálního pojištění26. 

Pokračoval také proces decentralizace státu, který vyústil v převedení značných 

pravomocí v oblasti sociální politiky na regiony a obce, částečně i provincie. V roce 

1998 byl zřízen Národní fond pro sociální politiku (Fondo nazionale per le politiche 

                                                 
21 Provedenou zákonem č. 335/1995 s nezvykle dlouhým přechodným obdobím. Smyslem reformy bylo 
především postupně odstranit nerovnosti mezi jednotlivými kategoriemi pojištěnců, posílit pojistnou 
ekvivalenci a zrealizovat přechod na příspěvkově definovaný systém (za využití metody NDC – notional 
defined contribution) za zachování průběžného financování prvního pilíře. 
22 „Reforma reformy“ zdravotní péče, která zahrnovala mimo jiné právě i transformaci Usl v Asl, byla 
realizována v roce 1994 na základě d.lgs. č. 502/1992, d.lgs.č. 517/1993 a souvisejících prováděcích 
předpisů Ciampiho a Amatova kabinetu.  
Více o reformě např. VICARELLI, G., 2011, Le politiche sanitarie, in ASCOLI, U., 2011, str. 79 – 101. 
23 Nazvaná podle svého předsedy, bolognského ekonoma Paola Onofriho. 
24 RMI, zavedený d.l.n 237/1998, měl představovat záchrannou sociální síť na místní úrovni pro osoby 
ohrožené chudobou a sociální exkluzí. Zakládal v případě splnění podmínek nárok na peněžitou dávku, 
zároveň byl součástí RMI i „začleňovaní program“ usilující o zvýšení ekonomické soběstačnosti příjemců 
dávek v ekonomicky aktivním věku. Přes některé pozitivní výsledky nedošlo oproti očekáváním 
k transformaci schematu RMI na národní program.  Srov. KAZEPOV, Y. 2011, Le politiche 
socioassistenziali, str. 129 – 134,  in ASCOLI, U., 2011, str. 103 – 145. 
S ohledem na hospodářský propad, zvyšující se nezaměstnanost (zejména mezi mladými) a postupující 
pekarizaci práce se objevují aktuálně (na počátku roku 2013) i některé nové iniciativy na uzákonění 
institutu obdobného k RMI – za všechy jmenuji návrhy na uzákonění minimálního zaručeného příjmu 
(reddito minimo garantito - RMG) či tzv. příjmu občanů (reddito di cittadinanza - RC), jež by měly 
zaplnit bílé místo v oblasti sociální ochrany. Žádný z návrhů prozatím nemá podobu paragrafového znění. 
25 Více v kapitole 4. 
26 Na základě d.l. z 6. prosince 2011, n. 201 byly např. zrušeny Národní ústav pojištění a asistence pro 
zaměstnance veřejné správy (L'Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti 
dell'Amministrazione Pubblica - INPDAP) a Národní organizace pojištění a asistence pro divadelní 
pracovníky (L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo- ENPALS), 
jejichž kompetence převzal INPS. 
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sociali - Fnps), v jehož financování  je však zřetelné značné kolísání (takřka plně 

kopírující střídání politických cyklů) – s tendencí podstatného snižování v posledních 

několika letech. Mimo Fnps slouží k finančnímu krytí sociálně-politických opatření 

v Itálii četné další ad hoc zřízené fondy. 

V posledním desetiletí čelí italská sociální politika obdobným problémům, 

s jakými se potýkají i ostatní členské státy EU. Mezi nejvýznamnější z nich patří 

nepříznivý demografický vývoj (pokles natality a stárnutí obyvatelstva), rostoucí 

nezaměstnanost (resp. i nárůst prekérních forem práce a nedobrovolné flexibilizace) a 

zejména globální finační (od roku 2008) a hospodářská krize (od roku 2009), která Itálii 

zasáhla nebývale silně. V reakci na krizi byla jmenována nová „úřednická“ vláda Maria 

Montiho, která v rekordně krátké době předložila souhrnný balík reformních opatření, 

schválený následně parlamentem v podobě zákona o státním rozpočtu pro rok 2013 - 

zák. z 24. prosince 2012, č. 228 (Legge di stabilitá 2013)27. Reformy, zdůvodňované 

především snahou o snížení deficitu veřejných financí, měly mimo jiné zásadním 

způsobem modifikovat odvětví pracovního práva, oblast sociálního pojištění (zejména 

důchodového pojištění)28, jakož i dalších složek sociální politiky a provést dílčí úpravy 

daňového systému, atd. I další kroky resortních ministrů pokračovaly v trendu 

postupující privatizace některých subjektů sociální politiky, podpory soukromé 

iniciativy občanů (důraz na individuální připojišťování pro různé životní a sociální 

situace), zesílení kontroly zneužívání dávek a daňových úniků. O některých z přijatých 

či navrhovaných opatření pojednám i ve své práci. V době dokončování rigorózní práce 

však Montiho vláda podala demisi a nahradila ji vláda v čele s premiérem Enrikem 

Lettou. Zůstává otázkou, zda budou reformní opatření v zásadě recipována, či zda dojde 

k  diskontinuitě při výměně vlád, projevující se v nepřehledné změti nových právních 

norem a souvisejících derogačních ustanovení. Výhrady k Montiho návrhům 

kontinuálně vyjadřovaly takřka všechny subjekty napříč politickým spektrem. 

 

 
                                                 
27 Zák. z 24 prosince 2012 , č. 228 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilita' 2013), nabyl účinnosti k 1. 1. 2013. Přestože doslovnější překlad by zněl 
zákon o stabilitě, používám pojem zákon o státním rozpočtu, neboť svým obsahem se jedná o tento typ 
zákona. Do roku 2010 byly zákony o státním rozpočtu nazývány legge finanziarie. 
28 Reforma se týká zejména dalších modifikací v systému starobních důchodů – např. se opětovně 
prodlužuje věk odchodu do důchodu, dochází k definitivnímu zániku penzí za výsluhu, apod. 
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2. ITÁLIE V KONTEXTU RODINNÝCH POLITIK 

 

2.1. Pojem rodinné politiky 

  

Vymezení pojmu rodinná politika je vzhledem k variabilitě odborných přístupů úkolem 

velmi obtížným. 

Mnozí autoři se pokoušeli vytvořit vlastní definice rodinné politiky. Podle 

Textora rozumíme rodinnou politikou „v ědomé, cílené a plánované působení veřejných 

a svobodných nositelů [rodinné politiky] na právní, ekonomický a sociální stav rodin, 

jejich členů a prostředí“29. Lampert zase shrnuje, že: „rodinná politika znamená soubor 

opatření a nástrojů, pomocí nichž nositelé této politiky sledují cíl chránit a podporovat 

rodinu jako instituci, která má pro společnost nepostradatelnou funkci…“30. 

Tradiční inkluzivní pojetí rodinné politiky se zaměřovalo pouze na zkoumání a 

popis těch legislativních opatření, finančních transferů a poskytovaných služeb, které 

byly přijaty za účelem ovlivnění blaha rodin. Zastáncem takového přístupu byli ve své 

pionýrské studii například Kahn a Kamermann31, kteří současně navrhovali redukovat 

zkoumání vlivu pouze na vztah k rodinám s dětmi.  

Později někteří autoři, a zejména autorky, zaujali extenzivní přístup a odborný 

zájem rozšířili mimo výše popsané oblasti i na problematiku rovných příležitostí mužů a 

žen, ovlivňující způsoby formování a organizace rodinného a pracovního života 

partnerů. V nedávné době se pojetí rodinné politiky u některých autorů ještě rozšířilo 

(zejména v návaznosti na celoevropský trend stárnutí obyvatelstva) i o zkoumání politik 

péče o nesoběstačné (převážně staré) osoby. V italském odborném diskurzu tento 

extenzivní přístup k rodinné politice zaujímají například Saraceno a Naldini, které 

v rámci rodinné politiky zkoumají následující oblasti: přímou i nepřímou finanční 

podporu rodinám, mateřskou a rodičovskou dovolenou, zařízení péče o děti a dotace na 

                                                 
29 TEXTOR, M., 1991, Familienpolitik. Probleme, Maßnahmen, Forderungen, Bonn: Bundeszentrale fur 
politische Bildung, 1991, str. 33. 
30 Citováno in MATĚJKOVÁ, B., PALONCYOVÁ, J., 2004, Rodinná politika ve vybraných evropských 
zemích II, syntéza z monografií uvedených ve studii Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I s 
ohledem na situaci v České republice, Praha: VÚPSV Praha, 2004, str. 7, dostupné online na: 
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_139.pdf. 
31 KAMERMAN, S. B., KAHN, A. J., 1978, Government and Families in Fourteen Countries, New 
York: Columbia University Press, 1978. 
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zařízení, rodinné právo, problematiku rovných příležitostí i péče o nesoběstačné 

seniory. Pro svou práci jsem si vymezila shodný okruh zájmu i já32.  

Matějková a Paloncyová zmiňují i nejširší pojetí rodinné politiky, podle něhož 

se tato týká všech oblastí veřejných politik, které mohou potencionálně ovlivňovat 

blaho rodin, včetně politik a opatření ve veřejné dopravě, imigraci, bezpečnosti, 

vzdělání, apod33. 

 

2.2  Itálie v typologii evropských rodinných politik 

 

Pokus o sestavení typologie evropských rodinných politik problematizuje značně 

diferenciované vnímání samotného pojmu rodina, jakož i definování obsahu rodinné 

politiky, jak bylo popsáno v předešlé podkapitole. Státy Evropské unie vykazují širokou 

variabilitu přístupů k rodinné politice a jejím konceptům. Méně se již ale liší realita 

rodinného chování, rovněž tak základní demografické trendy vykazují spíše 

konvergentní rysy. Evropa zažívá spolu s proměnou sociodemografických faktorů i 

signifikantní proměny rodinných struktur a modelů chování, často se tyto vzájemně 

ovlivňují a podmiňují. Většina států se potýká s klesající natalitou, zároveň však 

dochází k prodlužování průměrného věku dožití. Objevují se variabilní typy 

partnerského soužití na úkor původní nukleární rodiny, narůstá počet bezdětných párů. 

  Chiara Saraceno a Manuela Naldini34 rozdělují z hlediska převažujícího modelu 

rodinné politiky státy EU do pěti základních skupin: 

1. Frankofonní státy (Francie, Belgie, Lucembursko) – jako jediné jsou 

charakterizovány relativně explicitní a koherentní rodinnou politkou. Prvotní natalitní 

motivace, reagující různými způsoby na nepříznivé demografické trendy (zejména 

kompenzace nákladů spojených s přítomností dětí v rodině), byla v průběhu let úspěšně 

doplněna i posílením rovných příležitostí mužů a žen (různé formy finanční redistribuce 

a rozvoj služeb péče o děti). 

                                                 
32 SARACENO, CH., NALDINI, M., 2007, Sociologia della famiglia, Bologna: Il Mulino, 2007. 
33 MATĚJKOVÁ, B., PALONCYOVÁ, J., 2004, Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II, 
syntéza z monografií uvedených ve studii Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I s ohledem 
na situaci v České republice, Praha: VÚPSV Praha, 2004, str. 7, dostupné online na: 
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_139.pdf. 
34 SARACENO, CH., NALDINI, M., 2007, Sociologia della famiglia, Bologna: Il Mulino, 2007,  str. 251 
– 254. 
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2. Skandinávské státy – rozvíjejí sociální politiky zaměřené výslovně na rodiny a 

od šedesátých let kladou velký důraz na rovnost mužů a žen a práva dítěte (v kontextu 

modelu sociálního občanství „universalistického“ typu). 

3. Německo a Rakousko – akcentují subsidiární charakter zásahů do rodinného 

prostředí, prioritní zájem se soustředil na konzervativně pojímanou rodinu; 

charakteristický je opožděný rozvoj politik slaďování práce a rodiny. 

4. Anglosaské státy – byly typické neintervenováním do rodinných záležitostí, 

s výjimkou  selektivní pomoci zaměřené na chudé a „rizikové“ rodiny.  

5. Jihoevropské státy (Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko), charakteristické 

pouze okrajovou tradicí rodinné politiky. Spojujícím rysem jejich rodinné politiky jsou: 

opožděný rozvoj, promítnutí politických a ideologických specifik (vliv církve, 

zkušenost s autoritářským režimem), vysoký stupeň rodinné a příbuzenské solidarity 

(ale i závazků, a to včetně právních), obecně pak velká  fragmentarizace sociální 

politiky, klientelismus a segmentace pracovního trhu. Veřejnost v těchto zemích často 

upřednostňuje, aby stát do privátních záležitostí rodiny neintervenoval, čímž se 

přibližují anglosaskému modelu. Subsidiarita veřejných zásahů do rodinné problematiky 

je však označována za pasivní subsidiaritu, tedy v podstatě nezasahování. Přestože je 

rodině ponechána primární zodpovědnost za péči o své členy, finanční transfery ve 

prospěch rodin tvoří pouze minimální část z celkových sociálních výdajů. 

K vhodnosti vyčlenění speciálního tzv. jihoevropského rodinného modelu se 

přiklánějí mnozí autoři. Právě Naldini k tomuto závěru dospěla na základě výsledků 

komparativní studie, kterou prováděla s Guerrerou v r. 1997. Za určující definiční rysy 

pak pro tento model na základě studie označily: soužití dvou a více generací v jedné 

domácnosti, silné preferování manželského svazku, nízkou zaměstnanost žen na 

formálním trhu práce, přikládání vysoké hodnoty dětem a rodině, mezigenerační vztahy 

vnímané převážně v intencích závazků, vliv křesťanských hodnot35. 

Další z autorů - zkoumajících jihoevropský rodinný model jako specifický typ - 

Luis Moreno varuje, že udržitelnost tohoto modelu je doslova podkopávána extrémně 

nízkou fertilitou žen. Ta je podle Morena jak důsledkem aspirace mladých žen ve 

                                                 
35 GUERRERO, T., NALDINI, M., 1997, Is the South so different? Italian and Spanish families in 
comparative perspective, in RHODES, M., 1997, str. 42 – 66. 
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prospěch genderové  rovnosti a sebeuplatnění, tak i velkého břemene nezaměstnanosti a 

nejistoty na pracovním trhu, dopadajícího disproporčně na bedra mladých36.   

V odborné literatuře samozřejmě existují i další typologie a klasifikace. Někteří 

autoři, například Vlček a Kantorová, považují za účelné vyčlenění speciálního typu, tzv. 

postsocialistického37. 

 

2.3 Familialismus jako ústřední bod jihoevropského modelu  

 

Rodinná soudržnost a silná rodinná pouta jsou charakteristickými rysy italské rodiny38. 

Familialismus - resp. někdy familismus - je proto v souvislosti s Itálií zmiňován již 

dlouhá léta. Někdy dokonce v ryze negativních konotacích, například v podobě 

konceptu amorálního familismu (maximalizace prospěchu pouze pro členy rodiny, bez 

ohledu na morálku - zároveň s předpokladem, že ostatní jedinci a rodiny jednají shodně) 

v práci amerického sociologa Banfielda39 a dalších.  

V oblasti sociální politiky a sociologie jako jedna z prvních rozpracovala 

koncept familialismu a defamilializace v roce 1997 italská socioložka Chiara Saraceno, 

byť původně v poněkud odlišném významu, než jak jej dnes většinově přijímáme pod 

vlivem práce Esping-Andersena. Saraceno tehdy pojem defamilializace užila pro 

označení míry, kterou veřejné politiky připouštějí, aby jedinec – a především žena – 

mohl mít vlastní život a uspokojovat vlastní potřeby bez nutnosti být závislý na rodině 

(manželovi, otci)40.  

 Kritika původní Esping-Andersenovy typologie vedla také jejího autora 

k částečné revizi; ve své pozdější práci41 se proto zaměřil mimo jiné i na výstupy tzv. 

                                                 
36 MORENO, L., 2006, The model of social protection in southern Europe: Enduring characteristics?, in 
Social welfare reforms in Europe: Challenges and strategies in continental and southern Europe, special 
issue in English for the 60th anniversary of Revue Française des Affaires Sociales, No. 1, 2006, str. 73 – 
95. 
37 VLČEK, M., KANTOROVÁ, V., 2003, Rodinná politika demografie rodiny, Praha: VŠE Praha, 2003, 
str.27-28. 
38 MANCINA, C., RICCIARDI, M., 2012, Famiglia italiana. Vecchi miti e nuove  realta, Roma: 
Donzelli, 2012, str. 60. 
39 BANFIELD, E.C., FASANO, L., 1958, The Moral Basis of a Backward Society, Glencoe: The Free 
Press, 1958. 
40 SARACENO, C., 1997, Replay citizenship is context-specific, in International Labor and Working-
Class History, 52, b.n., 1997, str. 27 – 34. 
41 ESPING-ANDERSEN, G., 1999, Social foundations of postindustrial economies, Oxford: Oxford 
University Press, 1999.   
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familialistických struktur. Pojem  familialismus používal k popisu welfare režimů, ve 

kterých rodina slouží jako ústřední bod solidarity; veřejná politika a sociálně politická 

opatření pak počítají s tím, že rodina má hlavní zodpovědnost za welfare svých členů. 

Rozlišoval v zásadě dva typy systémů (režimů): 

- familialistické systémy, fungující na konzervativních hodnotách (manželství; 

tradiční dělba rolí, tedy jednopříjmový model s relativně stabilním a chráněným 

zaměstnáním muže a silná pečovatelská role ženy; sdílení křesťanských hodnot) a 

principu subsidiární ingerence veřejné moci; primární odpovědnost za absorbci 

sociálních rizik a zabezpečení sociálního blaha svých členů zůstává na rodině. 

- de-familialistické systémy, které usilují o aktivnější roli veřejné moci ve 

prospěch dosažení genderově vyváženějších rolí a snižení pečovatelské zátěže rodiny 

(zejména podporou rozvoje variabilní nabídky služeb).  

 Po Esping-Andersonovi přichází s podnětným rozpracováním konceptu 

familialismu Sigrid Leitner42.  Ve své genderově senzitivní teorii rozlišuje čtyři druhy: 

- implicitní familialismus, ve kterém stát nijak nepodporuje rodinu v její 

pečovatelské funkci, jiné formy péče než v rámci rodiny jsou nedostupné; stát tedy 

implicitně spoléhá na rodinu  

- volitelný familialismus, ve kterém stát cíleně podporuje pečovatelskou funkci 

rodiny, ale zároveň existují i politiky umožňující externalizaci péče o závislé členy 

rodiny 

- explicitní familialismus, ve kterém stát také cíleně podporuje pečovatelkou 

funkci rodiny, na rozdíl od volitelného familialismu ale neposkytuje prostor 

k alternativním řešením a rodinnou péči tak de facto vynucuje 

- de-familialismus, ve kterém stát (veřejná moc) nabízí široké spektrum služeb 

péče o děti, ale familialistická politika je reziduální. 

 Leitner ještě podrobněji rozlišuje genderovou nebo de-genderovou variantu 

familialismu, zohledňující, zda stát ponechává péči převážně na bedrech žen (genderová 

varianta), nebo zaručuje a podporuje rovnost mužů a žen v pečovatelské roli (de-

genderová varianta).   

Itálie je při využití typologie Leitner řazena (zejména v koncepci péče o děti do 3 let) 

mezi státy s explicitním familialismem. Mazzucchelli a někteří další odborníci však 
                                                 
42 LEITNER, S., 2003, Varieties of Familialism. The caring function of the family in comparative 
perspective, in European Societies, 5, (4), 2003, str. 353-375. 
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upřednostňují subsumpci pod implicitní familiasimus43. Příspěvky a nároky na dovolené 

z důvodu péče kopírují logiku kategoriality a univerzálně nepokrývají všechny 

kategorie rodičů/pečujících osob. Sektor veřejně podporovaných služeb péče o 

nesoběstačné osoby (děti do 3 let i seniory) je velmi málo rozvinutý.   

 Ve snaze lépe popsat dělbu zodpovědnosti za péči (o závislé členy různých 

generací) mezi státem a rodinou navrhli Saraceno a Keck v roce 2010, navazujíce 

přitom na Leitner i další autory, nové rozlišení tří (resp. čtyř) odlišných systémů - za 

využití konceptu familialismu/de-familialismu44:  

1. Nepodporovaný familialismus (unsopported familialism nebo familialism by 

default), jestliže nejsou veřejnou mocí zajišťovány alternativy ani finanční podpora 

rodině. Může se jednat o implicitní, ale i explicitní přístup (například v podobě právně 

zakotvených mezigeneračních závazků k vzájemné pomoci). 

2. Podporovaný familialismus (supported familialism), jestliže veřejné politiky – 

obvykle prostřednictvím finančních transferů (včetně daňového systému a hrazených 

dovolených k péči) – podporují členy rodiny v uchovávání svých finančních a 

pečovatelských rodinných závazků. 

3. De-familializace, jestliže individualizace sociálních práv (např. ve vztahu 

k minimálnímu příjmu, přístupu k vyššímu stupni vzdělání či nároku na poskytnutí 

péče) redukuje zodpovědnost rodiny a závislost na ní. K de-familializaci může docházet 

působením státu (nebo finančních prostředků státu), trhu (zde může být také důsledkem 

podporovaného i nepodporovaného familialismu), případně i neziskového sektoru. 

Autoři upozorňují, že de-familializace neznamená nutně oslabení mezigeneračních pout 

a vnímání povinnosti k rodinným závazkům.  

4. Čtvrtý systém, pro který nemají specifické označení, nabízí volbu mezi 

podporovaným familialismem a de-familializací, ale podle autorů se vyskytuje velmi 

zřídka.  

 Itálie podle Saraceno a Kecka vykazuje vysoký stupeň nepodporovaného 

familialismu v zajištění péče o nesoběstačné seniory a spíše vyšší stupeň téhož v péči o 

děti do tří let.  

                                                 
43 MAZZUCCHELLI, F., 2011, Il sostegno alla genitorialitá. Professionalitá diverse in particoli 
situazioni familiari, Milano: FrancoAngeli, s.r.l., 2011. 
44 SARACENO, C., KECK, W., 2010, Can we identify intergenerational policy regimes in Europe?, in 
European Societies, 12:5, Taylor & Francis, 2010, str. 675-696 
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2.4 Institucionální zajištění rodinné politiky v Itálii 

 

2.4.1 Organizace systému rodinné politiky  
 

 

Na ústřední úrovni v Itálii nikdy neexistovalo samostatné ministerstvo pro rodinu45, 

které by koordinovaně a komplexně řešilo problematiku rodinné politiky. V současné 

době je oblast rodinné politiky na vládní úrovni roztříštěná, byť částečnou koordinační 

roli plní Odbor rodinné politiky (Dipartimento per le politiche della famiglia), který je 

jedním z několika odborů podřízených ministru pro mezinárodní spolupráci a integraci 

(Ministro per Cooperazione internazionale e l’integrazione) bez portfeje. Významné 

pravomoci na poli pro-rodinných politik vykonává ministerstvo práce a sociální politiky 

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), při němž mimo jiné působí odbor pro 

rovné příležitosti (Dipartimento per le Pari Opportunita). Dílčí kompetence jsou 

svěřeny i dalším ministerstvům, zejména ministerstvu školství a výzkumu (Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) a ministerstvu zdravotnictví (Ministero 

della Salute).   

Italský model rodinné politiky předvídá koexistenci ústřední, regionální i obecní 

rodinné politiky. V souladu s ústavním principem decentralizace v Itálii rodinnou 

politiku realizují a institucionálně zabezpečují i územní veřejnoprávní korporace. 

Regiony mohou přijímat vlastní koncepce rodinné politiky, včetně regionálních plánů 

rodinné politiky. Na regionální úrovni se pak objevují jak koncepce rodinné politiky 

spíše obecného a strategického (právně nezávazného) charakteru46, tak konkretizované 

plány jednotlivých opatření i systému jejich financování, vtělené do podoby závazného 

normativního aktu - zpravidla regionálního zákona47. Umožněno je i zřizování 

speciálních odborů či sekcí pro rodinnou politiku v rozsahu samosprávné kompetence48, 

případně i regionálních fondů pro financování plánovaných rodinně-politických 
                                                 
45 Pouze v období druhé vlády Romana Prodiho byla v letech 2006 až 2008  jmenována ministryní pro 
rodinnou politiku - ovšem bez portfeje - Rosaria Bindi, jež měla ve vládě koordinovat a komplexně řešit 
otázky spojené s rodinou. 
46 Např. Regionální plán zásahů ve prospěch rodiny (Il piano regionale di interventi in favore della 
famiglia) z roku 2006, vydaného v regionu Abruzzo v souladu s regionálním zákonem z 2. 5. 1995, č. 95. 
47 Např. v Kalábrii regionální zákon z 2. 2. 2004, č. 1 o regionální politice pro rodinu (Politiche regionali 
per la famiglia). 
48 Např. Služba pro rodinnou politiku a rozvoj socio-edukativních služeb (Servizio politiche per la 
famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi) v autonomním regionu Friuli Venezia Giulia. 



25  
 

opatření na regionální úrovni (financovaných zpravidla vícezdrojově - z fondů EU, 

státem, regionem a dalšími subjekty).   

Také mnohé italské obce zřizují odbory či orgány k realizaci cílů obecní rodinné 

politiky49, někdy však pouze jako součást obecního odboru sociální politiky. 

 

 

2.4.2 Národní plán pro rodinu 

  

Itálie, na rozdíl od mnoha vyspělých států Evropy i světa, neměla nikdy pro oblast 

rodinné politiky zpracovaný žádný národní plán. V minulosti převažovaly fragmentární 

krátkodobé zásahy, které se často pouze nepřímo snažily řešit dílčí problémy italských 

rodin; absentoval však komplexní pohled. Odborníci zdůrazňovali, že je třeba „p řejít od 

nepřímých a implicitních politik k politikám přímým a explicitním, podporujícím nejen 

právní ochranu subjektů rodinného života, ale i vnímání rodiny coby sociálního 

subjektu primárního veřejného zájmu…“50. Význam a potřeba vypracování plánu byly 

umocněny i hospodářsko-finanční krizí, započatou v roce 2008. Italská rodina byla 

„volána“ k plnění sociálních funkcí a podpoře svých potřebných členů, a to naléhavěji 

než v minulosti. Projevil se i vliv politiky EU, která v obecném rámci výslovně 

zdůraznila nutnost vytvářet veřejnou politiku podporující rodinný život, in concreto pak 

zřídila Evropskou alianci pro rodinu.  

Italský národní plán vznikal jako program Italské aliance pro rodinu (Alleanza 

italiana per la famiglia). Přípravných prací se ujali odborníci z Národní observatoře pro 

rodinu (Osservatorio nazionale sulla famiglia). Jejich vstupy se staly základem odborné 

diskuse na Národní konferenci o rodině, konané v listopadu roku 2010 v Miláně. Na 

závěry z konference reagovala přepracovaná verze Národního plánu pro rodinu (Piano 

nazionale per la famiglia; dále jen Plán), která byla 7. června 2012 projednána a přijata 

vládou, schválena ve formě dekretu prezidenta republiky. Jak později podotkl ministr 

Andrea Riccardi, bezpochyby se jednalo o historický moment a významný kulturní 

signál51. 

                                                 
49 Např. Služba pro rodinnou politiku (Servizio politiche per la famiglia) ve městě Benátky. 
50 DONATI, P. a kol., 2012a), La famiglia in Italia. Sfide sociali e innovazioni nei servizi. Volume I. 
Aspetti demografici, sociali e legislativi, Roma: Carocci, 2012, str. 220. 
51 A. Riccardi, v předmluvě ze dne 25. září 2012, in Ĺalleanza italiana per la famiglia, 2012, Piano 
nazionale per la famiglia, AIF, 2012. 
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Plán, coby organický soubor zejména střednědobých opatření, jejichž adresátem 

a objektem intervence je rodina, vychází z definice rodinné politiky podle OECD – 

„Rodinné politiky jsou definovány jako takové politiky, které navyšují zdroje 

domácností s nezaopatřenými dětmi; urychlují vývoj dítěte; redukují překážky k tomu 

mít děti a sladit pracovní a rodinné požadavky; a podporují genderovou rovnost 

v pracovních příležitostech“52.  

Podrobněji se o některých z v Plánu navrhovaných opatření zmíním níže ve své 

práci.  

 

 

2.4.3. Monitoring a hodnocení účinnosti pro-rodinných opatření 

 

V italském právním řádu již nezřídka existuje poměrně kvalitní legislativní úprava 

rodinněpolitických opatření v normě vyšší právní síly, mnohdy však již nedojde  k 

následné implementaci - předvídané ve zmocňovacím ustanovení - do norem nižší 

právní síly. Závažným problémem je též skutečnost, že se italská rodinná politika 

dlouhodobě potýká s nedostatečným monitorováním a hodnocením aplikační praxe a 

zavedených opatření. Ke zmírnění těchto nedostatků by mělo přispět několik 

systémových změn, a to zejména: 

1. Zavedení nového ukazatele, tzv. Hodnocení vlivu na rodinu (Valutazione di 

impatto familiare – dále jen VIF)53, předvídaného Národním plánem pro rodinu54. Při 

procesu VIF by mělo docházet k: 

- preventivnímu hodnocení dopadu zavedení plánovaných celostátních i regionálních 

opatření ve vztahu k rodině (zvláště u fiskálních, daňových i poplatkových norem); 

- systematické verifikaci výsledků z hlediska posouzení kvality a efektivity zavedených 

opatření a výhod pro rodiny 

                                                 
52 Citováno in DONATI, P. a kol., 2012a), La famiglia in Italia. Sfide sociali e innovazioni nei servizi. 
Volume I. Aspetti demografici, sociali e legislativi, Roma: Carocci, 2012, str. 219. 
53 Prozatím na experimentální bázi bude zřízena vhodná sekce při již existujících útvarech VIR 
(Valutazione di impatto della regolazione - Hodnocení vlivu právní úpravy) a AIR (Analisi di impatto 
della regolazione -  Analýza vlivu právní úpravy). 
54 DONATI, P. a kol., 2012a), La famiglia in Italia. Sfide sociali e innovazioni nei servizi. Volume I. 
Aspetti demografici, sociali e legislativi, Roma: Carocci, 2012, str. 278. 
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- diferenciaci a proporcionalitě fiskální, daňové a poplatkové politiky (státu i dalších 

aktérů) s ohledem na vztah mezi kompozicí rodinné jednotky a jejími příjmy. 

2. Zkvalitnění a zintenzivnění sběru statistických dat, a to zejména prostřednictvím 

již existujících institucí (ISTAT, Národní observatoř pro rodinu, apod.).  
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3. VÝVOJ ITALSKÉ RODINNÉ POLITIKY A 

RODINNÉHO PRÁVA 

 

3.1. Prameny italského práva 

 

Právní úprava rodinné, resp. i obecně sociální politiky je v Itálii obsažena v právních 

předpisech různé právní síly. V této subkapitole se stručně zaměřím na přehled 

nejvýznamnějších formálních pramenů práva, ve kterých můžeme tuto materii nalézt. 

Italský systém pramenů práva je ovládán dvěma principy: principem hierarchie (il 

principo di gerarchia) a principem kompetence (il principo di competenza)55. 

Z hlediska principu hierariche je právním předpisem nejvyšší právní síly Ústava 

italské republiky (Costituzione della Repubblica italiana; dále jen Ústava), jejíž 

ustanovení mohou být měněna či rušena pouze ústavními zákony (leggi costituzionali). 

Jedná se o zákony, jejichž schvalování podléhá zvláštnímu režimu a k přijetí je 

vyžadována dle čl. 138 Ústavy kvalifikovaná dvoutřetinová parlamentní většina.  

Primární prameny italského práva představují především „běžné“ zákony (leggi 

ordinarie), schvalované parlamentem a vyhlášené prezidentem republiky. 

Shodnou právní sílu mají i dva další typy právních předpisů, které však vydává vláda. 

Prvním z nich je zákonné opatření (decreto legge, zkratka d.l.); normativní akt, k jehož 

přijetí je oprávněna vláda v případě nutnosti a naléhavosti (čl. 77 Ústavy). Opatření 

pozbývá platnosti a účinnosti ex tunc, není-li do 60 dnů od publikace přeměněno - i 

s eventuálními modifikacemi - parlamentem na běžný zákon. Přestože by se svou 

podstatou i ústavním vymezením mělo jednat o právní normu mimořádnou, italská 

vládní praxe ji zjevně nadužívá56. Druhým typem je nařízení vlády (decreto legislativo, 

zkratka d.lgs.) se sílou zákona, vydané na základě předchozího zmocňovacího zákona 

(legge-delega), přijatého v běžném legislativním procesu parlamentem. Vláda musí 

respektovat ve zmocňovacím zákoně přesně vymezený předmět zmocnění, jakož i 

parlamentem stanovené základní principy a kritéria pro danou normativní úpravu. Také 

                                                 
55 LENTI, L., LONG. J.,2011, Diritto di famiglia e servizi sociali, Lecce: Editori Laterza, 2011, str. 13. 
56 LENTI, L., LONG. J.,2011, Diritto di famiglia e servizi sociali, Lecce: Editori Laterza, 2011, str. 15. 
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tento typ právního předpisu se vyskytuje velmi často, zejména při recepci směrnic 

Evropské unie a dále při přijímání právních předpisů obsáhlého a komplexního 

charakteru, sjednocujících dosud roztříštěnou a nekoherentní právní úpravu57.  

Zákonodárná pravomoc je svěřena i regionům (a autonomním provinciím), přičemž 

platí, že regionální zákony (leggi regionali) mohou upravovat všechny oblasti 

s výjimkou oblastí taxativně vypočtených v čl. 117 Ústavy, u nichž je stanovena 

výhradní zákonodárná pravomoc státu58. 

Ústavní konformitu primárních pramenů práva je oprávněn posuzovat Ústavní soud 

(Corte costituzionale); shledá-li ve svém nálezu protiústavnost některého z těchto 

pramenů, dochází automaticky k zániku účinnosti příslušné normy a zákazu její 

aplikace, působí tedy obdobně jako zákonná derogační norma.   

Sekundární prameny italského práva tvoří různé typy prováděcích nařízení 

(regolamenti), vydávaných správními orgány státu a územními samosprávnými 

korporacemi (regiony, provinciemi nebo obcemi) či dalšími veřejnoprávními 

korporacemi (INPS, INAIL, apod.). Nařízení slouží především k provedení primárních 

pramenů práva.  

Ke zrušení sekundárního pramene práva pro rozpor s primárním právem dochází v Itálii 

rozhodnutím vydaným ve správním soudnictví Státní radou (Consiglio di Stato) nebo 

správním regionálním soudem (tribunale amministrativo regionale).  

Itálie, jako zakládající člen Evropských společenství, je samozřejmě vázána i 

společným právem Evropské unie.  

Čl. 10 Ústavy také obsahuje závazek Itálie přizpůsobit právní řád tzv. 

mezinárodním zvyklostem, tedy všeobecně uznávaným pravidlům mezinárodního 

práva. Tento závazek se ale netýká mezinárodních smluv (trattati), které se stávají 

součástí právního pořádku Itálie buď vyhlášením nebo zapracováním do vnitrostátního 

právního předpisu. Ratifikace mezinárodních smluv zvláštního významu podléhá dle čl. 

80 Ústavy schválení parlamentem (prostřednictvím běžného zákona).  

Jistou normativní sílu mají i některá argumentačně přesvědčivá a řádně 

publikovaná rozhodnutí nejvyšších soudů - soudní judikatura (giurisprudenza 

                                                 
57 Například zákoník v oblasti ochrany osobních údajů - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia 
di protezione dei dati personali. 
58 U některých oblastí úpravy předvídá Ústava souběžnou zákonodárnou pravomoc. Jsou tedy upraveny 
regionálními zákony, ovšem v mezích základních principů, uzákoněných státem.  
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giudiziaria). Sjednocování judikatury na celém území Itálie je úkolem Kasačního soudu 

(Corte di cassazione). 

 

 

3.2. Vývoj rodinné politiky a rodinného práva na území Itálie 

 

3.2.1 Období před sjednocením státu 

 

S prvními normativními zásahy, regulujícími rodinněprávní matérii, se můžeme na 

území dnešní Itálie setkat již ve starověku. Obyčejové právo s  „antickým režimem 

rodiny“ (antico regime della famiglia) do značné míry ovlivnilo právo římské, ze 

kterého následně vychází i moderní italské rodinné právo.  

V období předcházejícím sjednocení Itálie se právní normy i zvyky, regulující 

rodinu a rodinné vztahy, lišily stát od státu. Studie ale dokazují, že na celém území 

existovala i jistá minimální shoda - v podobě principu privilegovaného postavení 

prvorozeného syna a principu právní podřízenosti manželky manželovi59.   

Historickým milníkem v intervenci státu do úpravy manželských a rodinných 

norem se stal občanský zákoník z roku 1865, nazývaný též Pisanelliho zákoník podle 

jména ministra spravedlnosti60. Zákoník, který poprvé po vzniku Itálie zaváděl 

jednotnou legislativu i v oblasti rodinného práva, měl své ideové kořeny 

v napoleonském kodexu z roku 1804. Pisanelliho zákoník nově omezil otcovskou moc 

nad dospělými dětmi  (patria potestas), zrovnoprávnil postavení mužských i ženských 

potomků při zachování principu sukcese. Komise, pracující na přípravě návrhu zákona, 

plně respektovala tradiční vliv katolické církve na italském území. Nebyla tedy 

stanovena přednost občanského sňatku, který byl nově podle pozitivního práva 

obligatorní, nad sňatkem církevním, a dále nedošlo k zavedení legální možnosti 

rozvodu. Rozvod byl v unitární Itálii zakázán, přestože v době před sjednocením země 

v některých regionech platil kodex napoleonský, který jej umožňoval. Uzákoněn a 

připuštěn byl pouze tzv. rozvod manželství od stolu a lože (latinsky separatio thori)61 

                                                 
59 SARACENO, C., NALDINI, M., 2007, Sociologia della famiglia, Bologna: Il Mulino, 2007, str. 220. 
60 Giuseppe Pisanelli (1812 – 1879) byl italským ministrem spravedlnosti v letech 1862 až 1864. 
61 Více RADVANOVÁ, S., ZUKLÍNOVÁ, M., 1999, Kurs občanského práva. Instituty rodinného práva, 
Praha: C.H.BECK, 1999, str. 60. 
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v případě prokázaného cizoložství. Zásadní rozdíl zůstával v ireverzibilitě osobního 

stavu. Manželé sice mohli po rozvodu od stolu a lože žít odděleně, nenabyli však 

způsobilost k uzavření nového manželství. Posuzování nevěry v procese bylo ovládáno 

patriarchálním přístupem, který hodnotil shovívavěji cizoložství manžela, neboť ten byl 

podle práva nadán manželskou mocí (marital potestas) vůči manželce. Manželovi/otci 

zůstávala také takřka neomezená moc trestat manželku a děti62.   

 

3.2.2 Itálie za fašistického režimu 

 

K dalším významnějším změnám v úpravě rodinněprávních vztahů došlo v Itálii až 

s nástupem fašistického režimu. Ten se od počátku soustředil na podporu rodiny, 

jakožto základní sociální jednotky. Režim se o rodinnou politiku zajímal jednoznačně 

ideologicky, neboť v důsledku měla sloužit především nacionalistickým a expanzivním 

cílům režimu a ochraně rasy63. Italský fašistický systém podporoval rodinu, zejména 

s větším počtem dětí. Za tím účelem postupně vytvořil komplexní systém rodinné 

politiky, jehož smyslem bylo, jak příznačně dodávají Saraceno a Naldini, zabránit 

poklesu plodnosti a udržet autoritativní a patriarchální model rodiny64.  

Rodina představovala základní sociální instituci, na které fašisismus stavěl, na druhou 

stranu se režim obával i rezistence rodinné buňky.  

Fašistický režim se poprvé v italské historii pokusil organicky upravit oblast 

politik zaměřených na mateřství, zejména pak právní postavení osamělých matek65. 

Fašismus však mateřství ideologizoval, neboť z něj učinil sociální konstrukt biologické 

danosti a morální povinnosti žen. Propaganda v tisku i filmu oslavovala „matku Itálie“ 

(la mamma d´Italia): stereotyp na manželovi závislé matky mnoha dětí, které jsou 

národu kdykoli k dispozici a jejichž plození je důkazem zdraví rasy. Fašistická politika, 

orientovaná na ženy a mateřství, vykazovala podle Franky Bimbi66 tři charakteristické 

                                                 
62 Více RADVANOVÁ, S., ZUKLÍNOVÁ, M., 1999, Kurs občanského práva. Instituty rodinného práva, 
Praha: C.H.BECK, 1999, str. 60.  
63 BIMBI, F., 2001, Le madri sole. Metafore della famiglia ed esclusione sociale, Roma: Carocci, 2001, 
str.  110. 
64 SARACENO, C., NALDINI, M., 2007, Sociologia della famiglia, Bologna: Il Mulino, str. 221. 
65 SIMONI, S., 2001, La costruzione di uń assenza nella storia del sistema italiano di welfare, str. 88 in 
BIMBI, F., 2001, str. 85 – 100. 
66 BIMBI, F., 2001, Le madri sole. Metafore della famiglia ed esclusione sociale, Roma: Carocci, 2001, 
str.  110. 
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rysy. Zaprvé se projevoval silný veřejný intervencionismus do oblasti plození dětí, tedy 

sféry výsostně privátní za předchozího liberálního státu. Zadruhé docházelo k časté 

diferenciaci mezi skupinami žen. Zatřetí pak převažovala snaha považovat mateřství a 

plození dětí za veřejné statky (beni pubblici), sloužící k realizaci demografických cílů 

režimu. Zde tedy docházelo k ideovému odklonu od katolické doktríny, která rodinu 

považovala za společenství podle přirozeného práva (existující i v předstátním období). 

Matky byly režimem chápány jako sociální skupina, symbolicky reprezentovaná 

matkou mnoha legitimních dětí (venkovankou nebo městskou ženou v domácnosti), 

ekonomicky i morálně plně podřízenou manželovi. Fašistická politika usilovala o 

definování sociální identity ženy skrze mateřství (z morální podstaty), výživu (z 

biologické podstaty) a pečovatelství (z hlediska rodové odlišnosti). Režim adoroval 

dvojici matka – dítě, jež měla být pod ochranou státu, ale zároveň i objektem cílené 

státní intervence a kontroly. Fašismus proto poprvé v italské historii zviditelnil i 

nesezdané matky; institucionálně i sociálně stvořil postavu osamělé matky (madre sola). 

Její sociální status byl sice ve fašistické hierarchii matek na nejnižším stupni, ale i ona 

si podle režimu zasluhovala alespoň dílčí zabezpečení ze strany státu (v zastoupení za 

manžela). Institucionálním vykonavatelem zdravotní i sociální kontroly nad mateřstvím 

„padlých“ a osamělých matek se stalo ONMI  - v roce 1925 nově vzniklý  Národní úřad 

pro mateřství a dětství (Opera nazionale maternita e infanzia). Prostřednictvím ONMI 

se i žena „padlá“ či „nezpůsobilá“ mohla stát matkou a vychovatelkou, v ideálním 

případě manželkou.  

Přestože fašistický režim jednoznačně preferoval patriarchální rodinný model, ve 

kterém obživu rodiny zabezpečuje manžel (male breadwinner), došlo i  k přijetí 

některých opatření v oblasti ochrany pracujících matek. Vznikla nová instituce 

Pokladna povinného mateřství (Cassa di maternita obligatoria), jež sloužila 

k poskytování podpor zaměstnaným matkám. Dále došlo k: zavedení povinného 

pojištění pracujících žen ve věku 15 až 50 let pro případ mateřství, hrazeného 

zaměstnavatelem; uzákonění povinné absence v práci pro období od posledního měsíce 

těhotenství do poloviny druhého měsíce po porodu; zavedení povinnosti pro 

zaměstnavatele zřizovat na pracovišti místnosti pro kojení nebo umožnit 

zaměstnankyním vzdálit se z pracoviště za účelem kojení dítěte. 
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V roce 1934 vznikla Národní pokladna pro rodinné přídavky (Cassa nazionale 

per gli assegni familiari), která zajišťovala podporu nad rámec mzdy pro sociálně 

potřebné dělníky a rodiny v nouzi. Ke změnám docházelo i ve správní či fiskální 

oblasti, zvýhodňováni hmotně i kariérně byli ženatí (s paralelně existující „daní 

svobodných“ (tassa sui celibi) z roku 1926) a otcové početných rodin. V roce 1937 se 

zaváděla možnost svatebních půjček (prestiti di nuzialita) a prémií za porodnost (premi 

di natalita). 

Vyústěním legislativních i ideologických snah bylo přijetí Trestního zákoníku 

v roce 1930 a nového Občanského zákoníku v roce 1942. Rodina byla pokládána za 

„sociální a politický institut“. Královský dekret z 16. března 1942, č. 262 (Codice 

Civile, dále jen Občanský zákoník) posílil pravomoc manžela/otce nad ostatními členy 

rodiny, zároveň však výslovně podřídil rodinné zájmy zájmům národním. Podle nové 

legislativy byl umělý potrat a antikoncepce považovány za trestný čin proti rodu 

(pokolení), oproti tomu např. sexuální násilí bylo postihováno „pouze“ jako trestný čin 

proti veřejné morálce a mravnosti. Potrat a používání antikoncepce tedy pro fašistický 

režim představovaly typově společensky nebezpečnější jednání.  

 

3.2.3 Rodina v Ústavě nové republiky 

 

Itálie, obdobně jako další evropské státy (Německo, Španělsko, Portugalsko, Řecko, 

Irsko), garantovala rodině ochranu v nově přijaté Ústavě z roku 1948. Přijetí Ústavy 

předcházela vzrušená politická i odborná debata, nemálo ovlivněná zkušeností 

s dvacetiletou vládou autoritářského a rigidního režimu. Vztah mezi státem a rodinou 

byl proto vnímán velmi citlivě, neboť právě fašismus na normativní úrovni často 

podporoval silné intervence státu do rodinných záležitostí. Přesto lze souhlasit s F. 

Tomasonim, že ve schváleném znění italská Ústava neposkytla rodině a funkcím s ní 

spojeným pouze formální hodnotové uznání, ale zaručila jí právní ochranu, předvídajíce 

přitom „konstituování „rodinného profilu“, jakožto základního aspektu v životě jedince 

i společnosti a předložení celistvé a funkčně koordinované vize práv jedince i rodiny 

jako základní sociální jednotky“67. Proaktivní působení státu – za využití ekonomických 

                                                 
67 TOMASONE, F., 2012, La legislazione sociale per la famiglia in Italia, str. 33, in DONATI, P., 2012a, 
str. 31 – 45. 
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a dalších nástrojů - ve vztahu k rodině a jejím funkcím je výslovně garantováno           

čl. 31 odst. 1 Ústavy. 

Italský ústavodárce, na rozdíl od českého (resp. i některých závazných 

mezinárodních úmluv), se pokusil v čl. 29 Ústavy podat legální definici rodiny, když 

tuto vymezil za „p řirozené společenství založené na manželství“. Ustanovení tohoto 

článku lze při znalosti historického kontextu interpretovat i jako výslovné uznání 

respektu státu k autonomii rodiny, a to právě s odkazem na „přirozenost“ tohoto 

společenství.  

Článek 29 Ústavy zakotvil princip právní i morální rovnosti manželů, zároveň 

však připouští jeho omezení zákonem či zajištěním rodinné jednoty (unita familiare). 

Čl. 30 formálně zrovnoprávnil děti narozené mimo manželství s dětmi manželskými, 

byť opět připustil jistá omezení, stanovená zákonnou úpravou ve prospěch ochrany 

legitimní rodiny (famiglia legittima). Stejný článek také stanovil právo a povinnost 

rodičů zajistit výživu, vzdělání a výchovu dětí68. Do ústavního textu nakonec nebyl 

zakotven princip nerozlučitelnosti manželství (l’indissolubilitá del matrimonio), ale ani 

nebyla povolena možnost rozvodu manželství.  

Jak upozorňují Saraceno a Naldini, při kolizi ústavních principů italská právní 

praxe let padesátých a šedesátých spíše upřednostňovala principy, které konzervovaly  

tradiční hodnoty „jednoty“ rodiny či ochrany legitimní rodiny, na úkor principu rovného 

právního postavení manželů69.  

 

3.2.4 Další vývoj rodinné politiky a související právní úprava 

 

Je důležité zmínit, že na úrovni běžného (podústavního) zákonodárství pro oblast 

rodinněprávních vztahů v Itálii stále platily některé za fašismu přijaté právní normy, 

zejména první část Občanského zákoníku z roku 1942. Přestože tato část zákoníku 

doznala cestou novelizací řadu změn, stále si uchovávala punc věrnosti ideovým 

zdrojům, z nichž vyrůstala, tedy fašistické ideologii kombinované s ideami napoleonské 

tradice. Rodina zůstávala skupinou s monarchistickou strukturou70, jejíž hlavou (capo) 

                                                 
68 Italský zákonodárce tuto povinnost vyjádřil přímo, na rozdíl od zákonodárce českého, který v čl. 32 
odst 4 Listiny základních práv a svobod ji vyjadřuje pouze nepřímo jako právo dětí. 
69 SARACENO, C., NALDINI, M., 2007, Sociologia della famiglia, Bologna: Il Mulino, 2007, str. 224. 
70 LENTI, L., LONG. J., 2011, Diritto di famiglia e servizi sociali, Lecce: Editori Laterza, 2011, str. 108. 
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byl manžel-otec, nadaný nejen otcovskou, ale i manželskou mocí. Za legitimní bylo 

považováno pouze početí potomků v manželském svazku, což odůvodňovalo zákonnou 

diskriminaci dětí narozených mimo manželství. Taktéž bylo zcela odlišně posuzováno 

cizoložství u muže a ženy. Zatímco manželovi se v občanskoprávní oblasti k tíži 

přičítala až nevěra, která vyústila v paralelní a veřejný druhý vztah, pouhá jedna nevěra 

ze strany manželky již byla postačující k dosažení odluky manželů71. Také interupce a 

antikoncepce zůstávaly upraveny fašistickou normotvorbou, pozitivní právo je tak 

považovalo nejen za trestný čin proti morálce, ale i rase!  

Období let 60. a 70. bylo v Itálii charakteristické nebývalým zájmem o dětské 

potřeby a práva, takže se někdy hovoří o „zlatém věku práv dítěte“. Nově přijatý zákon 

z 5. června 1967, č. 431 (zákon o adopci) učinil „zájem dítěte“ hlavním kritériem pro 

rozhodování o adopci a vyzdvihl právo dítěte na umístění do rodiny. Šance na novou 

rodinu se tak výrazně zvýšila pro děti, kterých se rodiče právně vzdali, jakož i pro děti 

hendikepované. Nová orientace italských opatření rodinné politiky přispěla ke 

skutečnosti, že od 70. let postupně klesá počet dětí, umístěných natrvalo v institucích. 

Na konci šedesátých let dochází i v Itálii k mohutným sociálním a politickým 

bouřím, do značné míry pod vlivem studentského, syndikalistického a feministického 

hnutí. Stále více italských žen vstupuje na trh práce, rozšiřuje se i nabídka sociálních 

služeb. Tváří v tvář těmto skutečnostem narůstá v souladu s celoevropskými trendy také 

v Itálii poptávka po legální redefinici rodinných rolí ve smyslu větší demokratizace a 

rovnosti pohlaví. Zásadní právní změny na sebe nenechají dlouho čekat. Stejně jako 

v dalších evropských státech jsou produktem těchto reformních hnutí zákony stojící na 

principech rovnosti, svobody a individualismu.  

Nejprve je však ještě vhodné zmínit sérii významných rozhodnutí Ústavního 

soudu Itálie z let 1968 až 1969. V nich soud opakovaně prohlásil za protiústavní některá 

z ustanovení Občanského zákoníku, zejména ustanovení odůvodňující tradiční 

diskriminaci manželek při posuzování nevěry. V roce 1970 Ústavní soud shledal 

protiústavním také zákon z roku 1926, který zakazoval publikaci a šíření informací o 

antikoncepci a kontrole porodnosti. Znatelný posun nastával i v rozhodovací praxi 

soudů nižších stupňů, rovněž tak v italské právní teorii. Legislativní promítnutí všech 

                                                 
71 Až do roku 1968 bylo za splnění zákonných podmínek možno spáchat i trestný čin cizoložství, i u 
trestněprávní kvalifikace byly ženy neodůvodněně diskriminovány. 
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výše naznačených změn bylo proto na pořadu dne. Nejprve byl umožněn rozvod 

manželství (1970), později prosazena klíčová reforma rodinného práva (1975) a 

umožněno dobrovolné přerušení těhotenství (1978). 

Rozvod manželství byl v Itálii uzákoněn po bouřlivých politických střetech a 

odporu zejména z katolických kruhů až zák. z 1. prosince 1970, č. 898 (Disciplina dei 

casi di scioglimento del matrimonio). Zejména z důvodů politicko – parlamentních byla 

volena cesta přijetí zvláštního zákona, nikoli novelizace Občanského zákoníku, což by 

lépe souznělo s koncepcí italského rodinného práva. Z týchž důvodů se, poněkud 

kuriosně, v žádném italském právním předpise neobjevuje pojem rozvod72. Ten je 

nahrazen výrazem „zrušení manželství“ (scioglimento del matrimonio) pro občanské 

sňatky, a „zrušení soukromoprávních účinků manželství“ (scioglimento degli effetti 

civili del matrimonio) v případě sňatku církevního. Odpůrci přípustnosti rozvodu 

manželství, zejména z řad katolické církve, se  neúspěšně pokusili o zrušení zákona i 

cestou referenda. Zákon zavedl v evropském právu zcela anomální koncepci 

dvoufázového rozvodu, s prvotní obligatorní soudní odlukou manželů (separazione 

legale fra i coniugi). Minimální doba odluky činila původně 5 let, po reformě z roku 

1987 byla zkrácena na 3 roky. Podrobněji o italském rozvodovém právu pojednám 

v kapitole 5.   

Reforma rodinného práva usilovala především o zrovnoprávnění postavení členů 

rodiny, a to jak uvnitř manželského páru, tak i ve vztahu mezigeneračním. Zákonodárce 

zvolil cestu novelizace platného Občanského zákoníku, a to zákonem z 19. května 1975, 

č. 151 ( Riforma del diritto di famiglia). Organická reforma italského rodinného práva 

byla vedena snahou demokratizovat rodinné vztahy a učinit běžné (podústavní) právo 

konformní s ústavními principy i judikaturou Ústavního soudu. Zákon formálně 

odstranil tradiční postavu „hlavy-rodiny“ (capofamiglia), ve svém čl. 143 odst. 1 

expressis verbis stanovil, že „s manželstvím se nabývají stejná práva a berou na sebe 

stejné povinnosti“. Nově byla sjednocena minimální věková hranice snoubenců, 

vyžadovaná pro platné uzavření manželství, a sice pro obě pohlaví na 18 let73. Současně 

byla připuštěna i možnost uzavřít sňatek od 16 let věku, ovšem pouze se souhlasem 

soudu pro záležitosti mladistvých; nikoli tedy rodičů snoubenců, jak tomu bylo dříve. 

                                                 
72 LENTI, L., LONG. J., 2011, Diritto di famiglia e servizi sociali, Lecce: Editori Laterza, 2011, str. 188. 
73 Zrušena tak byla předchozí právní úprava, která pro muže vyžadovala dosažení věku 16 let, u žen pak 
let 14. 
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Zákon odstranil nerovnosti v právním postavení dětí narozených v manželství a těch, 

které byly počaty mimo manželství.  

Mezi zákony, přispívající k liberalizaci a demokratizaci rodinněprávních vztahů, 

patří i zákon z 22. května 1978, č. 194, (Norme per la tutela sociale della maternita e 

sull’interruzione volontaria della gravidanza) umožňující v zákonem taxativně 

vypočtených situacích dobrovolné přerušení těhotenství. Také jeho přijetí předcházela 

mnohaletá vášnivá debata, i on se (opět neúspěšně) stal předmětem referenda. Zákon 

novelizoval i ta ustanovení Trestního zákoníku, která umožňovala trestněprávní stíhání 

ženy, která dobrovolné přerušení těhotenství podstoupila. 

V současné době italský právní pořádek důsledně dodržuje princip rovnosti 

manželů, snad s výjimkou dvou spíše symbolických případů74. Princip právní rovnosti 

manželů je ale problematizován i v samotné nejvyšší normě, když ústavodárce v čl. 37 

odst. 2 stanovil, že „pracovní podmínky [ženy] musejí připustit plnění její základní 

rodinné funkce“. 

Přestože čl. 29 Ústavy uznává rodinu za přirozené společenství založené na 

manželství, v italské právní nauce i praxi od počátku sedmdesátých let minulého století 

postupně převažoval extenzivní výklad, pracující se socio-kulturním pojetím rodiny 

(rodina jako instituce proměnlivá v čase i místě). Zůstává otázkou, do jaké míry je 

takový výklad ústavně konformní a zda-li není spíše na místě názorovou diskontinuitu 

promítnout i do novelizované verze základní ústavní normy.  

Vliv na extenzi výkladu měla sekularizace i liberalizace společnosti, rovněž tak 

silné levicové (marxistické a anarchistické) a feministické hnutí. Jestliže porovnáváme 

legislativu ze 70. let minulého století s právními normami dekád předchozích, jasně 

vidíme významný posun ve vnímání rodiny. Hovoří se o „privatizaci rodiny“, nebo též 

„privatizaci vztahů“. Hodnoty jako partnerská věrnost či ochrana života, které byly do 

této doby veřejnou mocí ochraňovány a jimž byla přiznávána i soudní ochrana, jsou 

postupně též na normativní právní úrovni revidovány ve prospěch práv jednotlivce (v 

případě interupce pak jen ženy). Velká část intervencí státu je zacílena pouze na pomoc 

jednotlivci v různých životních a sociálních situacích, rezignuje na komplexitu řešení. 

                                                 
74 Prvním z nich je skutečnost, že podle zákona v případě neodkladného rozhodnutí ve věci nezletilého, 
není-li s ohledem na časovou tíseň možné získat rozhodnutí soudu, náleží právo rozhodnout v případě 
sporu rodičů otci nezletilého. Druhým případem je právní úprava týkající se určení příjmení manželky a 
dětí. V souladu s čl. 143 a čl. 262 občanského zákoníku je určeno, že manželka přejímá za své i příjmení 
manžela, děti pak získávají pouze příjmení otce.  
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Podle Donatiho pak tyto zásahy produkují negativní externality vůči rodině jako 

takové75.  

Mezi nejdůležitější opatření, ovlivňující ekonomickou situaci rodin s dětmi, 

můžeme zmínit v tomto období změnu v příjmovém testování u rodinných přídavků 

(assegni familiari, do roku 1988 příjmově netestované, ale ne zcela univerzální). 

Na konci devadesátých let započala v Itálii širší diskuse o nutnosti adresnější 

podpory rodin s dětmi, přičemž jako dva největší problémy byly identifikovány klesající 

plodnost italských žen a chudoba vícečetných rodin. K řešení druhého z nich mělo 

přispět zavedení dvou nových dávek, založených na means-testování příjemců, a sice 

přídavku rodinné skupině s nejméně 3 nezletilými dětmi (ANF3) a přídavku v mateřství 

(l΄assegno di maternita). Pronatalitní motivace stála za zrodem tzv. bonus bebe, který 

však byl později zrušen. Uvedené nástroje zůstávají jedněmi z prvních pokusů o 

narušení  italského poválečného modelu neexistujících cílených a přímých pro-

rodinných opatření.  

Od devadesátých let minulého století začíná být patrná jakási nová fáze italské 

rodinné politiky. V souvislosti s federalizací státu (na základě tzv. Bassaniniho zák. 

z 15. března 1997, č. 59 a norem následujících) přecházejí četné kompetence na 

regionální a obecní úroveň. Dochází tak k praktické realizaci ústavně zakotveného 

principu subsidiarity, podle kterého jsou regiony nadány legislativními pravomocemi. 

Orgány územních veřejnoprávních korporací, zejména v posledním desetiletí, pak 

vlastními normativními akty reagují na lokální situaci a zavádí diverzifikované formy 

pomoci rodinám (například právní úprava regionů Lombardie a Lazia, která za adresáty 

pomoci považuje pouze rodinu založenou na manželství). Vznikají také četná sdružení a 

asociace; problém rodinné politiky je častěji diskutován na odborných fórech, 

konferencích i v tisku. Od roku 2006 také existuje při vládě odbor rodinné politiky, i 

když pod různými názvy a s proměnlivou agendou.  

 

 

 

                                                 
75 DONATI, P., 2010, Le politiche familiari in Italia: problemi e prospettive, Conferenza nazionale della 
famiglia, Milano, b.n., dostupné online: 
http://www.conferenzafamiglia.it/media/6548/donati_intervento%20rivisto%208%20novembre.pdf 
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4. SOCIÁLNÍ POMOC V ITÁLII 

 

V souladu s terminologií užívanou ve státech Evropské unie je za subsystém sociální 

ochrany považována sociální pomoc (social assistance, assistenza sociale). Italská 

ústava činí za oblast sociální pomoci zodpovědný stát, nicméně četné pravomoci jsou 

svěřeny i regionům a obcím. Pojmem sociální pomoc se nahradil starší pojem 

„chudinská péče“ či „podpora“; lze jej definovat jako „jednu z nejstarších forem 

přerozdělení, kdy nějaký subjekt poskytuje pomoc těm, kdo ji prokazatelně potřebují“76. 

Jedná se tedy zásadně o dávky podmíněné testem potřebnosti, přičemž beneficient do 

systému nepřispívá. Sociální události jsou řešeny primárně formou sociálních služeb. 

Sociální služby (social service; servizi sociali) lze vymezit jako „druh sociální 

péče poskytované konáním (službou) státní (obecní) instituce ve prospěch jiné osoby“77. 

V širším pojetí lze subsumovat i služby poskytované soukromoprávními institucemi (z 

prostředků veřejnoprávní instituce a za její podpory nebo na základě akreditace či 

licence a za odborného dohledu veřejnoprávního subjektu) – v tomto významu budu 

pojem sociální služby užívat i já ve své práci.  Sociální služby mohou vznikat ve všech 

soustavách sociální ochrany jako náhrada dávek nebo jejich doplněk. U sociálních 

služeb není pojmovým znakem jejich bezplatnost, mohou být poskytovány i za částečné 

či plné finanční spoluúčasti uživatele či členů jeho rodiny.     

 

4.1. Nejstarší formy sociální pomoci na území Itálie 

 

První zárodky modelu sociální péče78 se začaly na území dnešní Itálie vyvíjet po roce 

1600. Prakticky monopolizované postavení poskytovatele a garanta této péče zaujímala 

dlouho katolická církev, která již předtím vytvářela první kongregace pomáhající 

sirotkům, nemocným a dalším znevýhodněným kategoriím obyvatel. Nejednalo se 

samozřejmě o sociální péči moderně-universalistického typu, ale o paternalistické 

                                                 
76 TRÖSTER, P. a kol., 2000, Právo sociálního zabezpečení, Praha: C. H. Beck, 2000, str. 12. 
77 TRÖSTER, P. a kol., 2000, Právo sociálního zabezpečení, C. H. Beck, Praha, 2000, str. 13. 
78 K „překonanosti“ pojmu sociální péče a jeho nahrazování srov. TOMEŠ, I., 2010, Úvod do teorie a 
metodologie sociální politiky, Praha: Portál, 2010, str. 35. 
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zásahy religiózního a individuálního charakteru79. Typickými institucemi, zajišťujícími 

tuto péči, se na území Itálie staly tzv. opere pie (díla boží), jejichž posláním byla 

praktická realizace křesťanské myšlenky milosrdenství, tedy konkrétní pomoci bližnímu 

v nouzi. Přestože existovaly i laické opere pie, jednoznačně převažovaly opere pie v 

majetku a pod správou katolické církve - jednalo se tedy o typickou instituci církevní 

charity. Přibližně od počátku 19. století se začínají na systému více podílet i 

filantropové z řad aristokracie a vznikající buržoazie. Ve stejné době dochází i 

k rozšiřování náplně činnosti opere pie – k tradiční charitativní péči o chudé, nemocné a 

jinak strádající jedince se přidružuje i zabezpečování vzdělávání a profesní průpravy. 

V okamžiku sjednocení Itálie existovala nerovnoměrně strukturovaná síť 17 000 

opere pie, jež poskytovaly materiální a duchovní pomoc potřebným (osamoceným 

matkám, starým osobám, sirotkům, apod.). Fungovaly na principu selektivní péče 

(assistenza selettiva), kdy vlastní kritéria přístupu k pomoci a možnosti stát se 

beneficientem definoval zřizovatel konkrétní opere pie. Problematickými se tedy jevilo 

zejména nerovnoměrné geografické rozmístění (a to včetně výrazně vyšší koncentrace 

v urbanizovaných oblastech), jakož i často limitovaná nabídka, nezajišťující skutečně 

nejpotřebnější typy institucí v daném místě a okamžiku (roli sehrávaly osobní 

preference donátorů a zřizovatelů). 

První normativní úpravu, regulující dílčím způsobem opere pie na území 

sjednocené Itálie, představoval zákon z 3. srpna 1862, č. 753, nazývaný také Velká 

charta opere pie (Magna charta delle opere pie)80. Obce napříště směly fakultativně 

zřizovat tzv. charitní kongregace (Congregazione di carita) – za účelem správy 

prostředků určených ve prospěch chudých a opere pie. Pravomoc řízení charitních 

kongregací byla svěřena obecním radám. Přestože byl tedy zaveden částečný dohled 

obcí (resp. v dílčích otázkách i provincií) nad opere pie, těmto nadále zůstávaly rozsáhlé 

pravomoci, zejména co do určení vlastní náplně činnosti a vnitřního řádu dotyčné opere 

pie  – vliv církve a místních vlivných na instituce péče tak zůstal prakticky nedotčen. 

Opere Pie zůstávaly až do konce století, slovy Francesca Saveria Nittiho, „h řištěm 

lokálních bojů, nesloužícím dosti často  ničemu jinému než  osobním a stranickým 

                                                 
79 ESPOSITO, S., 2008, Le potenzialita delle IPAB italiane: due casi a confronto, Bologna: Universita di Bologna, 2008, str. 
15, dostupné online na: http://it.scribd.com/doc/14252153/11/Lo-Stato-sociale-in-Italia-le-IPAB-
oggi#page=18 
80 Konkretizovaný následně královským dekretem z 27. listopadu 1862, č. 1007. 
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zájmům“ 81. Italský stát dosud nevytvořil vlastní systém veřejné sociální pomoci a 

služeb; přetrvával monopol církve a opere pie, vykazujících často podle kritiků činnost 

zaměřenou „spíše na spásu duše než uspokojování potřeb chudých“82.  

K posílení laicizace oblasti sociální péče a dobročinnosti výrazně přispěl zákon z 

1. 7. 1890, č. 6972, tzv. Crispiho legislativa o Opere Pie83. Crispiho normotvorba 

zaváděla tzv. veřejné instituce dobročinnosti (IPB – Istituzioni Pubbliche di 

Beneficienza), které sdružovaly všechny opere pie a další právnické osoby, jež podle 

svého zřizovacího statutu nebyly zřízeny za účelem zisku, ale sledovaly za cíl 

„poskytovat péči chudým“ a „zabezpečovat jim vzdělání, výuku, vyučení nějaké profesi, 

umění nebo řemeslu, či jiným způsobem usilovat o jejich morální a ekonomické 

zdokonalení“84. IPB tedy podrobily i majetek v soukromém vlastnictví (hospice, 

sirotčince, atd.) veřejné správě a kontrole, která měla zajistit laický charakter a službu 

všem potřebným „bez rozdílu náboženského vyznání a politického přesvědčení“85. 

Zákon tím IPB přiznal právně hybridní charakter, kdy do dosud převážně 

soukromoprávní úpravy ingeroval zavedením dalších veřejnoprávních prvků.  

Crispiho normy zakotvovaly též obligatorní zřizování charitních kongregací a částečně 

posílily jejich pravomoci, zároveň však četné pravomoci delegovaly na nově vznikající 

Provinční správní výbor (Giunta provinciale amministrativa) coby orgán státní kontroly 

nad správními akty vydávanými místní správou. Opere Pie Crispiho reforma 

transformovala v poměrně moderní instituce a omezila jejich eticko-religiózní prvky86.  

Druhá významná legislativní etapa na poli normativní úpravy sociálních služeb 

začíná přijetím tzv. Giolittiho zákona v roce 1904. Objevují se dvě komplementárně 

pojaté tendence: na jedné straně je posílen decentralismus – jsou založeny provinční 

komise péče a dobročinnosti (Commissioni Provinciali di Assistenza e Beneficenza), na 

straně druhé je zřízena Nejvyšší rada (Consiglio Superiore), která řeší problematiku na 

celonárodní úrovni a koordinuje a integruje systém veřejné sociální péče.  
                                                 
81 DELLA PERUTA, F., 1991, Le Opere Pie dall’Unita alla legge Crispi, in Il Risorgimento, n.2-3, b.n., 
1991, str. 190 
82 ESPOSITO, S., 2008, Le potenzialita delle IPAB italiane: due casi a confronto, Bologna: Universita di Bologna, 2008,  
str. 16, dostupné online na: http://it.scribd.com/doc/14252153/11/Lo-Stato-sociale-in-Italia-le-IPAB-
oggi#page=18. 
83 Novelizovaný královským dekretem z 5. 2. 1891, č. 99. 
84 Čl. 1 zákona z 1. 7. 1890, č. 6972. 
85 Čl. 78 zákona z 1. 7. 1890, č. 6972. 
86 Napříště měly fungovat i s ohledem na zásady sociální potřebnosti v dané obci, nikoli výlučně podle 
vůle zakladatelů. Zákon předvídal i možnost sankce v podobě ukončení činnosti, odchýlila-li se tato od 
svého účelu deklarovaného při zřízení. 
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Za období fašismu začalo docházet nezřídka k zásadní legislativní diskontinuitě 

s právním řádem předchozích dekád. Giolittiho zákon byl již v roce 1923 zrušen, neboť 

odporoval ideovým i administrativně-technickým představám nového režimu87. Při 

pohledu na oblast sociální pomoci je třeba zmínit zejména dva předpisy. Prvním z nich 

byl královský dekret z 30. 12. 1923, č. 2841, který transformoval IPB na IPAB, tedy 

veřejné instituce péče a dobročinnosti (Istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza), i když v zásadě šlo spíše jen o terminologickou změnu. V roce 1927 byla 

kontrolní pravomoc nad IPAB svěřena nově prefekturám. Druhou významnou normou 

byl zákon z 3. června 1937, č. 847, který rušil charitní kongregace a na jejich místo 

zaváděl tzv. obecní instituce péče (l΄Ente comunale di assistenza – E.C.A.), jejichž 

správní radu tvořil prefekt a zástupci organizací spolupracujících s režimem.  

Spolu se vznikem republikánského zřízení v roce 1948 se definitivně prosadila 

myšlenka práva na zabezpečení základních životních podmínek každému člověku 

v hmotné nouzi. Základ tohoto práva byl vtělen v proklamativní formě i do Ústavy 

(zejména čl. 2 a 3), konkretizován pak byl v čl. 38, který zaručuje, že „každý občan 

neschopný práce a zbavený prostředků nezbytných k životu má právo na výživu a 

sociální pomoc (assistenza sociale)…“. Realizaci práv plynoucích z tohoto článku jsou 

povinny zajistit orgány státu nebo instituce/orgány jím určené, zároveň se však nadále 

volně připouští i soukromá péče (assistenza privata).  

Základní přístupy k sociální pomoci stále vycházely z katolického sociálního učení. 

Italský systém sociální pomoci byl v posledních třiceti až čtyřiceti letech účasten 

postupného reformního procesu, směřujícímu k uplatnění principu decentralizace a 

subsidiarity. Počátek tohoto směřování lze datovat do 70. let minulého století, kdy došlo 

k přijímání důležitých právních norem definujících fungování regionů. Dekretem 

prezidenta republiky č. 616 z roku 1977 zase došlo k decentralizaci systému sociálních 

služeb, když svěřil významné kompetence do pravomoci obcí.  

Především v 70. letech byla ve všech oblastech italské sociální politiky zřejmá 

snaha po deinstitucionalizaci, díky níž docházelo k rozvoji komunitních služeb a osobní 

péče, nahrazující péči ústavní. Zejména od 80. let se rozvíjely sociální služby na bázi 

                                                 
87 Italský fašismus se snažil překonat tradiční koncept dobrodiní, přičemž usiloval o vytvoření modelu 
sociálních služeb v souladu s programem „morálního i fyzického zdokonalování“ kolektivu a zároveň 
zhmotnění myšlenky idealizovaného modelu rodiny, v němž péči o potřebné členy rodinné sítě dostatečně 
saturují jeho ženské příslušnice. 



43  
 

profitní i neprofitní. Italským specifikem je široká účast dobrovolníků v aktivitách 

nestátních organizací. V této době také docházelo k postupnému snižování role 

katolické církve a naopak nárůstu počtu jiných typů NGOs.      

Další významné inovace byly zavedeny v devadesátých letech, a to zejména tzv. 

prvním Bassaniniho zákonem z 15. března 1997, č. 59, uzákoňujícím v obecné rovině 

princip subsidiarity, podle něhož mají rozhodovat ty orgány, které se nacházejí v 

hierarchii na nejnižším stupni88. Tento princip přinesl rozvoj organizačně-

institucionálních modelů, které přiznávají obcím některé nové funkce při dohledu nad 

činností sociálních služeb, a které zároveň podporují a hodnotí spolupráci mezi 

veřejnoprávvními a soukromoprávními institucemi v této oblasti. Postupný proces 

redefinování vztahu „stát-regiony-obce“ byl završen přijetím zákona z 8. listopadu 

2000, č. 328 89 a reformou V. části Ústavy ústavním zákonem z 18. října 2001, č. 3.  

 

4.2 Decentralizace a reforma systému sociálních služeb  

 

K zásadní redefinici a komplexní proměně italského systému sociálních služeb i sociální 

politiky jako takové tedy došlo zákonem z 8. listopadu 2000, č. 328 (dále jen zák. č. 

328/2000), známým též pod označením „zákon Signorino – Turco“, podle svých 

předkladatelek90. Zákon  vyplnil po 110 letech prázdné místo v italském právním řádu, 

neboť v něm do té doby absentovala organická úprava sociálních služeb. Protože se 

jedná o zákon rámcový, je svěřena normotvorná pravomoc ke konkretizaci zákonem 

předvídaných opatření dalším subjektům – vládě, regionům, obcím. Zákon je 

legislativním zhmotněním principu vertikální i horizontální subsidiarity. 

Hlavním účelem zákona bylo vytvořit legislativní základ pro vznik integrované 

sítě pomoci a sociálních služeb, která bude přispívat k větší rovnosti při přístupu k 

čerpání těchto služeb a zároveň bude zaručovat celostátní minimální standard při 

poskytování těchto služeb a zásahů. Článek 1 odst. 1 citovaného zákona expressis verbis 

                                                 
88 To znamená nejblíže občanům – tedy orgány obce (comune), neboť právě ony jsou povětšinou 
nejkompetentnější v posuzování potřeb a zdrojů týkajících se dané komunity, což platí i pro oblast 
sociálních služeb. 
89 Zákona z 8. listopadu 2000, č. 328 - Rámcový zákon k realizaci integrovaného systému zásahů a 
sociálních služeb (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). 
90 Elsa Signorino - parlamentní zpravodajka k návrhu zákona, Livia Turco – tehdejší ministryně 
sociálních záležitostí. 
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uvádí, že „republika zajistí osobám a rodinám integrovaný systém pomoci a sociálních 

služeb; podpoří zásahy k zaručení kvality života, rovných příležitostí, nediskriminace a 

práv občanů; zamezí, eliminuje nebo redukuje situace omezené schopnosti, potřebnosti 

a individuálních i rodinných obtíží, plynoucích z příjmové nerovnosti, sociálních 

nesnází a stavů závislosti (neautonomie); a to v souladu s čl. 2, 3 a 38 Ústavy“. 

Zákon reorganizoval italský systém sociálních služeb, posílil decentralizaci a 

zdůraznil význam role, kterou při plánování a implementování sociální politiky a 

sociálně-politických opatření sehrává neziskový sektor a další soukromé subjekty. Státu 

zůstala nadále odpovědnost za definování hranic sociálního občanství, závisejícího 

nejen na principech a cílech sociální politiky, ale také na určení tzv. základních úrovní 

sociálního plnění (livelli essenzialli delle prestazioni sociali - Leps), garantovaných 

podle čl. 22 cit. zákona jednotně pro všechny občany na celém území státu. Regiony 

přejímají v souladu s čl. 8 cit. zákona pravomoc plánovat, koordinovat a směřovat 

sociální politiku – ve shodě s všeobecnými principy určenými státem – a přispívat 

k hodnocení účinnosti jednotlivých opatření. Obce, které se zároveň spolupodílejí na 

regionálním plánování, jsou odpovědné za správu a aktualizaci místního systému 

sociálních služeb. 

Zákon zavedl povinnost vypracovávat tzv. sociální plán zóny (Piano sociale di zona), 

přičemž právě tento nástroj horizontální správy je po deseti letech účinnosti zákona 

odborníky hodnocen jako jedna z nejpozitivnějších inovací při uspořádání zájmů 

různých aktérů na místní úrovni91. Zákon zdůrazňuje princip aktivní sociální pomoci, 

podporu sociální inkluze občanů a aktivizaci vlastních kompetencí uživatelů služeb. 

Čl. 10 zák. č. 328/2000 zmocnil vládu, aby do 180 dní od nabytí účinnosti 

zákona vydala nařízení vlády nově upravující materii IPAB, a to v souladu s principy a 

kritérii cit. zákona. K realizaci tohoto zmocnění došlo přijetím d. lgs. z 4. května 2001, 

č. 207, který závazně řešil problematiku IPAB. Ty se, pokud se věnovaly přímo výkonu 

služeb péče transformovaly v souladu s čl. 5 odst. 1 cit. zákona  v tzv. veřejné podniky 

služeb osobě  (ASP – Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona), v ostatních případech 

mohlo dojít k transformaci v právnickou osobu soukromého práva. ASP pak byly 

                                                 
91 Více KAZEPOV, Y., 2011, Le politiche scioassistenziali, str. 140, in ASCOLI, U. a kol., il Mulino, 
Bologna, 2011. 
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včleněny do integrovaného systému sociálních služeb v souladu se svým účelem a 

specifikací ve zřizovacím statutu92.  

Následující rok po vyhlášení zákona č. 328/2000 došlo ústavním zákonem z 18. 

října 2001, č. 33 k novelizaci části V. Ústavy. Tento ústavní zákon ještě důsledněji 

naplnil princip subsidiarity a přenesl další pravomoci v oblasti sociální politiky ze státu 

na regiony, přičemž stát zůstal v této materii nadále odpovědný pouze za: 

- zajištění financování fondu pro přerozdělování (fondo perequativo) 

- koordinaci implementační fáze ústavní reformy 

- zavedení homogenních úrovní Leps, které budou garantovány celostátně. 

Otázku financování systému novela V. části Ústavy vyřešila následovně. Regiony jsou 

povinny financovat integrovaný systém sociálních služeb a peněžních dávek (sociální 

pomoci) z vlastních zdrojů, zejména z příjmů z daní (proprio importe); stát musí zajistit 

pouze financování přerozdělovacího fondu, určeného ke kompenzaci snížené fiskální 

kapacity některých regionů. 

V současné době však reforma stále není plně provedena, trvá přechodné období 

a existují tedy i předchozí systémy financování.  

V tomto přechodném období můžeme vysledovat ambivalentní tendence ve financování 

sociální politiky obecně, i subsystému sociální pomoci. Při analýze financování 

Národního fondu pro sociální politiku (Fondo nazionale per le politiche sociali – Fnps), 

zřízeného v roce 1998 a znovupotvrzeného zákonem č. 328/2000, je v posledním 

desetiletí zřetelné kolísání (takřka plně kopírující střídání politických cyklů) finančního 

krytí ve prospěch Fondu – s tendencí podstatného snižování v posledních několika 

letech, jak dokládá následující tabulka. Zvláště výrazný je tento trend v případě částky 

alokované z prostředků Fnps regionům; její výše klesla z 1 miliardy euro v roce 2004 na 

380 milionů euro v roce 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Čl. 2 odst. 1 legislativního dekretu z 4. května. 2001, č. 207. 
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Částky uvolněné z rozpočtu Fnps a jejich hlavní beneficienti (v milionech euro, 2001 – 2010)   

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

INPS 475,7 488,6 678,3 808,7 706,7 755,5 732,0 766,6 842,0  

Regiony 757,8 771,5 906,9 1000,0 518,0 775,0 956,3 656,5 518,2 380,3 

Obce 225,3 282,1 52,3 44,5 44,5 44,5 44,5    

ministerstva 

a další 

orgány veř. 

správy 

 

67,6 

 

55,6 

 

69,0 

 

17,3 

 

39,0 

 

50,1 

 

43,5 

 

41,4 

 

60,4 

 

55,0 

Ostatní 64,6 25,4 10,4 14,0       

Celkem 1591,0 1623,2 1716,9 1884,5 1308,2 1625,1 1776,3 1464,5 1420,6 435,3 

 

Zdroj: KAZEPOV, Y., 2011, Le politiche socioassistenziali, str. 137 in ASCOLI, U., 2011, str. 103 – 

145  

 

 

Kromě zmíněného trvajícího podfinancování Fnps se objevují i další systémové kritiky. 

Především je za nevhodný považován způsob financování fondu, který je založen na 

systému každoročního schvalování příspěvků (v rámci zákonů o státním rozpočtu), 

přičemž tento krátkodobý časový horizont vylučuje účinné střednědobé a dlouhodobé 

plánování systému služeb. 

 

4.3 Indikátory pro posouzení ekonomické situace žadatele (ISE, ISEE) 

 

Na základě doporučení Onofriho komise byly do italského welfare systému 

implementovány dva nové indikátory, jejichž prostřednictvím mělo docházet 

k jednotnému means-testování žadatelů o testované dávky a veřejné služby, což se týká 

především oblasti sociální pomoci. Motivem zavádění bylo presumované posílení 

adresnosti systému a zabránění systémovým i individuálním případům jeho zneužívání. 

Na základě čl. 59 odst. 51 zák. z 27. prosince 1997, č. 449 byla vláda zmocněna stanovit 

ukazatele pro posouzení ekonomické situace žadatelů o testované dávky či veřejné 

služby. Vláda své zmocnění realizovala vydáním vládního nařízení – d.lgs. z 31. března 

1998, č. 109, které zavedlo ukazatel ekonomické situace (Indicatore della Situazione 
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Economica – ISE) a ukazatel rovnocenné ekonomické situace (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente – ISEE).  

ISE, italskou veřejností přejmenovaný na riccometro (měřítko bohatství), byl 

zprvu konstruován pouze jako ukazatel souhrnných příjmů (il Reddito e la Situazione 

Reddituale – ISR) a movitého i nemovitého majetku (il Patrimonio e la Situazione 

Patrimoniale – IPR) rodinné skupiny žadatele, měřeno k 31. prosinci v roce 

předcházejícím podání žádosti. Přestože se právní úprava poměrně osvědčila, 

kritizována byla její tvrdost s ohledem na obligatorní zohledňování veškerého majetku 

rodinné skupiny, definované navíc značně extenzivně, zcela bez přihlédnutí k reálným 

vztahům v rodině či např. skutečnosti spolužití93. Řešení přineslo vládní nařízení d.lgs. 

z 3. května 2000, č. 130, které ve svém ust. čl. 2 odst. 4 modifikovalo zohledňovaný 

majetek rodinné skupiny; do ukazatele ISE se nově zahrnuje pouze 20% majetku všech 

členů rodinné skupiny. ISE je tedy stanoven jako součet ISR a dvaceti procent ISP 

(ISE=ISR+20% ISP). 

Ukazatel ISE sleduje pouze příjmové a majetkové poměry žadatele a členů jeho 

rodinné skupiny, nijak nezohledňuje rodinnou kompozici. ISEE se proto pro účely 

hodnocení celkových poměrů žadatele jeví jako sofistikovanější indikátor, neboť 

pomocí tzv. stupnice rovnocennosti (la Scala di Equivalenza – SE) nejen ohodnocuje 

počet členů rodinné skupiny94, ale při splnění kvalifikovaných skutečností (např. 

osamělý rodič nezletilého) dochází ještě k navýšení těchto hodnot95. Matematicky je 

ISEE vyjádřen jako podíl ISE a SE (ISEE=ISE/SE).   

Pro účely ISE/ISEE může být každý subjekt členem pouze jedné rodinné 

skupiny; ukazatel ISEE je pak stanoven shodně pro všechny členy této referenční 

jednotky. Uživatelský komfort zvyšuje skutečnost, že žadatel podává pouze jedno 

prohlášení o příjmových a majetkových poměrech; nově lze prohlášení podat i 

                                                 
93 Rodinná skupina zahrnuje mimo manžele/ku, nezletilé děti a další členy tzv. anagrafické rodiny i 
osoby, které jsou pro účely vyměření daně z příjmu fyzických osob považovány za závislé vyživované 
členy, bez zohlednění případného spolužití či společného hrazení potřeb a reálných vztahů s žadatelem. 
Žadatel tak mohl být vyloučen z přiznání nároku na dávku např. kvůli majetnému rodiči, se kterým však 
neudržuje žádné styky, nebydlí s ním, apod. 
94 SE stanoví následující hodnoty:  1.0 pro jednoho člena, 1.57 pro dva členy, 2.04 pro tři členy, 2.46 pro 
čtyři členy a 2.85 pro pět členů. 
95 Dochází k navýšení hodnot určených na stupnici SE o: + 0.35 za každého dalšího člena (rozuměno nad 
5),  + 0.2  u nezletilých dětí s osamělým rodičem nebo oběma rodiči pracujícími, + 0.5 za každého člena 
s psycho-fyzickým handicapem (ve smyslu čl. 3 odst. 3 zák. z 5. 2. 1992, č. 104) nebo s uznanou více než 
66 procentní invaliditou. 
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v elektronické podobě96. Toto prohlášení je následně – za využití interního 

informačního systému - podkladem i pro vyhodnocení případných dalších žádostí o jiné 

dávky či služby i u jiných subjektů. 

Ukazatel ISE je využíván v zásadě jen pro posouzení vzniku nároku na obecní 

přídavek rodinné skupině (Assegno per il nucleo familiare dei comuni) a obecní 

přídavek v mateřství (Assegno di maternitá a carico dei comuni). Nárok na vznik 

ostatních testovaných dávek či čerpání veřejných služeb je posuzován za využití 

indikátoru ISEE97.  Na místní úrovni však dosud ne všude existuje příslušný prováděcí 

předpis, některé obce proto stále tyto indikátory nevyužívají. Prozatím se tedy nejedná o 

zcela univerzální prostředek k verifikaci příjmové a majetkové situace žadatele, byť 

vývoj tímto směrem směřuje.  

 

4.4 Základní úrovně sociálního plnění (Leps) 

 

Snaha o zavedení celonárodních minimálních standardů sociální ochrany, jež by 

umožnily překonat chronický problém italské sociální politiky – značně teritoriálně 

nehomogenní nabídku i výši některých dávek, jakož i disproporční nabídku a kvalitu 

poskytovaných veřejných služeb – vyústila v legislativní zakotvení tzv. základních 

úrovní sociálního plnění. Leps, zakotvené v čl. 22 zák. č. 328/2000, byly zpočátku 

definovány pouze vágním způsobem - jako jedna z položek v dlouhém výčtu zásahů, 

které patří k opatřením proti chudobě a k podpoře zvýšení příjmů a doprovázejících 

služeb pro osoby bez domova (čl. 22 písm. a) zák. č. 328/2000) a dále k rozvoji služeb 

poskytovaných v domácnosti nesoběstačných seniorů (čl. 22 písm. g) zák. č. 328/2000.). 

Jedná se o opatření, která mohou být poskytována ve formě služby i peněžního či 

věcného (naturálního) plnění, vždy v souladu s národními, regionálními a oblastními 

(zónovými) plány. 

                                                 
96 V souladu s čl. 34 zák. z 4. listopadu 2010, č. 183. 
97 Např. služba domácí asistence (AD) a další zdravotní či sociální služby pro nesoběstačné osoby 
(rehabilitace, doléčovací služby, apod.), slevy za platbu v předškolních zařízeních, školní stipendia, 
platební úlevy za platby energií (bonus plyn a bonus elektřina) a mnohé další. 
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Reforma V. části Ústavy v čl. 117 odst. 2 písm. m) zařadila Leps do taxativního výčtu 

oblastí, u nichž je přiznána výhradní zákonodárná pravomoc státu. Stát je podle tohoto 

ustanovení expressis verbis povinen stanovit základní úrovně plnění, vztahující se 

k občanským a sociálním právům, které musí být zaručeny pro celé národní teritorium. 

I přes ústavněprávní i zákonné zakotvení stále nebyly Leps v italském právním 

řádu blíže konkretizovány, což je způsobeno několika faktory. Z nejdůležitějších 

zmíním přetrvávající fragmentarizaci italské sociální politiky a dále skutečnost, že 

požadavek na jejich garantování pro celé území státu implikuje povinnost mít 

k dispozici nutné zdroje i v podmínkách značné regionální odlišnosti (jak z hlediska 

dostupných peněžních prostředků, tak z hlediska nabídky sociálních služeb), zvýrazněné 

ještě procesem reorganizace financování základních veřejných funkcí podle zákona č. 

42/2009 o fiskálním federalismu. Absence zpřesňujících ustanovení o Leps podle 

některých autorů de facto přispívá k existenci regionálně se lišících sociálních práv, 

které ještě prohlubují fragmentarizaci, kategorialitu a partikularismus italského welfare 

systému. Jak příznačně uvádí Yuri Kazepov: „Jih se stane oblastí reziduálního 

sociálního občanství, vyznačujícího se ……… méně právy, méně zdroji a méně 

službami“98.  

 

4. 5 Specifika italského systému sociálních služeb 

 

1. Zásadní vliv římskokatolické církve, která zajišťovala jako první na území 

Itálie řadu služeb péče o chudé a potřebné; i v současnosti zůstává nejvýznamnějším 

z nevládních poskytovatelů sociálních služeb (provozuje azylové domy pro osoby bez 

přístřeší, sociální šatník, bezplatné kurzy italštiny pro imigranty a mnohé další služby). 

Právní režim tzv. církevních organizací (enti ecclesiastici) a související úprava jsou 

obsaženy především v zákoně z 20. května 1985, č. 222. Citovaný zákon v čl. 48 také 

stanoví taxativní výčet oblastí, na které může katolická církev použít prostředky, 

vybrané prostřednictvím mechanismu „8 per mille“ z výnosu z daně z příjmu fyzických 

                                                 
98 KAZEPOV, Y., 2011, Le politiche scioassistenziali, str. 141, in ASCOLI, U. a kol., Bologna: Il 
Mulino, 2011 
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osob99. Jedná se o náboženské potřeby obyvatel, vydržování kléru a charitativní účely 

ve prospěch národního společenství nebo zemí třetího světa.  

2. Velmi aktivními jsou na poli sociálních služeb tzv. sociální družstva 

(cooperative sociali) – zvláštní druh neziskové právnické osoby, jejichž normativní 

úpravu nalezneme v zák. z 8. listopadu 1991, č. 381 a d.lgs z 4. prosince 1997, č. 460100. 

Na základě čl. 1 zák. č. 381/1991 sledují sociální družstva zabezpečování všeobecného 

zájmu komunity - podporou a sociální integrací občanů, a to prostřednictvím 

následujících aktivit: 

a) poskytováním sociálních a vzdělávacích služeb (typ A) 

b) rozvíjením různých ekonomických aktivit (zemědělských, průmyslových, 

obchodních nebo služeb), zaměřených na pracovní začlenění znevýhodněných osob 

(invalidé, osoby dříve hospitalizované v psychiatrických léčebnách, drogově závislí, 

mladiství z obtížných rodinných poměrů – typ B).  

Sociální družstva vhodně zaplňují mezeru v místní nabídce veřejných sociálních služeb 

a flexibilně reagují na aktuální potřeby dané komunity.  

Sociální družstva jsou soukromoprávními subjekty, založenými na myšlence 

vzájemnosti; výrazně se však odlišují nejen regionálně, ale i s ohledem na dobu vzniku 

– „stará“ družstva od „nových“101.  Většinově jsou financována z veřejných zdrojů,  

jsou také subjektem četných daňových úlev. V současnosti je v Itálii registrováno 

13 938 sociálních družstev s 317 339 zaměstnanci102, z nichž u typu B musí nejméně 

30% tvořit zaměstnanci z kategorie znevýhodněných osob. 

3. Dalším specifikem italského systému sociálních služeb je široké zapojení 

dobrovolníků. Ti působí v organizacích sui generis, nazývaných organizace dobrovolné 

činnosti (organizzazioni di volontariato), které mohou mít různou právní formu nebo 

samozřejmě i v rámci jiných typů neziskových subjektů (nadace, sociální družstva, 

                                                 
99 Jedná se o mechanismus, kterým italský stát přerozděluje na základě volby (nepovinné) daňových 
poplatníků 8 promile z výnosu daně z příjmu fyzických osob (tzv. Irpef) mezi stát a různá náboženská 
vyznání. Byl zaveden čl. 47 zák. z 20. května 1985, č. 222, který navázal na úpravu v konkordátu, 
sjednaném v roce 1984 mezi Itálií a Vatikánem.     
100 Zák. z 8. listopadu 1991, č. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) a d.lgs z 4. prosince 1997, č. 460 
(Riordino della disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilitá 
sociale). 
101 CARINI, C., COSTA, E., CARPITA, M., ANDREAUS, M., 2012, The Italian Social Cooperatives in 
2008:A Portrait Using Descriptive and Principal Component Analysis,  Euricse Working Paper, N.035, 
Fondazione Euricse, Italy, 2012, str. 4. 
102 ANDREAUS, M., CARINI, C., CARPITA, M., COSTA, E. 2012, La cooperazione sociale in Italia: 
n’overview, Euricse Working Paper, N.027 | 12, Fondazione Euricse, Italy, 2012, str. 7. 
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apod.). Právní režim organizací dobrovolné činnosti upravuje zák. z 11. srpna 1991, č. 

266103. Ten stanoví, že dobrovolníci mohou vykonávat svou činnost v sociálních, 

občanských a kulturních aktivitách, vždy však bez nároku na jakékoli finanční či věcné 

protiplnění. Je však přípustné (a žádoucí), aby se účastnili vzdělávacích a profesních 

kurzů za účelem zvýšení odborné kvalifikace pro vykonávanou dobrovolnickou činnost.  

Nejvíce organizací dobrovolníků je podle údajů Istat za rok 2003 v Itálii stále činných v 

oblasti sociálních služeb (27,8%), spolu s oblastí zdravotní péče (28%)104, i když 

dochází k mírnému poklesu ve prospěch jiných dobrovolnických aktivit.   

4. Zásadně se liší kvalita i pokrytí službami v jednotlivých regionech i obcích. 

 

 

 

 

 

                                                 
103 Zák. z 11. srpna 1991, č. 266 (Legge quadro sul volontariato). 
104 ISTAT, 2005, Le organizzazioni di volontariato in Italia. Anno 2003, Roma: Istat, 2005, str. 9 
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5. PROMĚNY DEMOGRAFICKÝCH UKAZATEL Ů A 

TRENDŮ RODINNÉHO A PARTNERSKÉHO  CHOVÁNÍ 

 

5.1 Základní proměny rodinných struktur v Itálii 

 

Itálie částečně kopíruje západoevropské trendy v proměně rodinných struktur a 

partnerského chování. To způsobuje nejen rozpad (resp. přeměnu) nukleárních rodin, 

ale i úbytek tradičních italských rozšířených rodin (fagmilie allargate). Na jejich místo 

nastupuje čím dál častěji společná domácnost rodičů s dospělými svobodnými dětmi 

(fagmilia lunga), případně tzv. složená rodina (famiglia composita), kterou tvoří i noví 

partneři rozvedených rodičů, někdy i  spolu s dětmi z předešlých vztahů. Častěji se 

objevují také rodiny smíšené (fagmilie miste), nesezdané soužití či fenomén LAT 

(Living Apart Together).  

Akcelerace procesu stárnutí a současné snížení plodnosti jsou demografickými 

trendy posledních desetiletí ve většině vyspělých průmyslových států světa. Pomyslné 

rodinné stromy tedy mění svou podobu, vertikalizují se – zahrnují více současně žijících 

generací, které jsou však méně početné (beanpole family; la famiglia „ad asta per i 

fagioli“) , což se týká i Itálie. 

Lze však shrnout, že i přes proměny rodinných struktur jsou stále rodinná pouta a 

mezigenerační solidarita v Itálii velmi silně přítomny. Tendence k individualizaci - ve 

srovnání s dalšími evropskými státy – není v Itálii příliš zřetelná105. Charakteristickým a 

jednotícím rysem italského welfare systému stále zůstává model rodinné a příbuzenské 

solidarity, i když s pozměněnou rodinnou strukturou106. 

Vliv rozpadu nukleární i „pokrevní“ rozšířené rodiny je v odborných i laických 

kruzích v Itálii přesto široce diskutován. Mezi kritiky pluralizace forem partnerského 

                                                 
105 RANCI, C. a kol., 2010, Social Vulnerability in Europe: The New Configuration of Social Risks, 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010; MANCINA, C., RICCIARDI, M, 2012, Famiglia italiana. 
Vecchi miti e nuove realta, Roma: Donzelli editore, 2012.  
106 MANCINA, C., RICCIARDI, M, 2012, Famiglia italiana. Vecchi miti e nuove realta, Roma: Donzelli 
editore, 2012; NALDINI, M., 2002, Le politiche sociali e la famiglia nei Paesi mediterranei. Prospettive 
di analisi comparata, in „Stato e mercato“, LXIV, č. 1, 2002, str. 73 - 99; NALDINI, M., 2003, The 
Family in the Mediterranean Welfare States,  London: Frank Cass, 2003.    
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soužití patří v Itálii například Pierpaolo Donati či Giuseppe Brienza107. Donati označuje 

změny ve struktuře a chování členů rodiny za morfogenezi rodiny. V této souvislosti 

pak pokládá závažnou otázku, kterou formuluje následovně: „Musíme akceptovat 

současné fenomény rodinné morfogeneze jako proces nevyhnutelné a nutné evoluce, 

kterou nemohou a nesmějí ostatní ovlivňovat, nebo je můžeme usměrňovat s ohledem na 

„vyšší“ zájem společnosti, komunity, kolektivu“108?  Oba autoři vystupují kriticky 

k pojetí rodiny jako likvidního (fluidního) prostoru, sloužícímu k uspokojování 

individuálních tužeb a zájmů jednotlivých členů. Pokouší se rehabilitovat vnímání 

rodiny jako sociální instituce, která má pro společnost nenahraditelné funkce. Saraceno, 

Naldini, Bimbi a další autoři zase v pluralizaci forem soužití vidí spíše uznání a projev 

demokratizačních tendencí v rámci rodiny. 

Většina italských autorů se však shoduje na nutnosti aktivnějších pro-rodinných 

politik. Zdůrazňují pak potřebu zaměřit se nejen na sociálně-politická opatření, která 

situaci rodin ovlivňují přímo, ale i na ty s nepřímým vlivem. V této souvislosti mají na 

mysli zejména ocenění „rodinné práce“, tedy zejména práce v domácnosti, a dále pak 

obecně posun směrem k budování  skutečně family friendly společnosti. Tedy takové, 

v níž budou potřeby rodiny zaujímat ústřední místo, a která bude své instituce, normy a 

například i urbanistické koncepce tvořit tzv. na míru rodině.  

 

5.2 Nejvýznamnější změny v sociodemografických ukazatelích v Itálii 

 

V Itálii se plynule snižovala plodnost již od poloviny 80. let. Historicky nejnižší úrovně 

ukazatele úhrnné plodnosti (tasso di fecondità totale)109 dosahovala v druhé polovině 

devadesátých let, kdy se řadila mezi státy s extrémně nízkou plodností. Ještě v roce 

2001 činil ukazatel úhrnné plodnosti v Itálii pouze 1,25 dítěte na ženu110. K zastavení 

                                                 
107 BRIENZA, G., 2001, Famiglia e politiche familiari in Italia, Roma: Carocci editore, 2001.  
108 DONATI, P.,2010, Le politiche familiari in Italia: problemi e prospettive, Milano: Conferenza 
nazionale della famiglia, 2010, str. 2, dostupné online:  
http://www.conferenzafamiglia.it/media/6548/donati_intervento%20rivisto%208%20novembre.pdf. 
109 TST jako ukazatel úhrnné plodnosti vyjadřuje průměrný počet dětí živě narozených jedné ženě během 
jejího reprodukčního období (reprodukčním obdobím je pro Istat věk mezi 15 – 50 lety ženy). Více 
k slabinám ukazatele úhrnné plodnosti a zkreslení v důsledku tzv. tempo efektu - např. in HAŠKOVÁ, 
H., 2009, Fenomén bezdětnosti, Praha: Slon, 2009, str. 15 – 18. 
110 ISTAT, 2012, Indicatori demografici. Stime per l΄anno 2011, Roma: Istat, 2012, str. 3. 
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poklesu a naopak mírnému růstu úhrnné plodnosti začalo docházet mezi lety 2002 až 

2008. Tento trend byl interpretován především jako důsledek dvou faktorů: zvýšené 

plodnosti v severních a středních regionech země, která byla ovlivněna vyšším 

průměrným počtem dětí narozených zde žijícím cizinkám (kterých také kontinuálně 

přibývalo) a zároveň vyšší participací italských žen na trhu práce111. Relativně vysoká 

nezaměstnanost mladých Italek byla předtím shledávána jako silně rizikový faktor; 

nevedla k brzkému rodičovství, naopak – jak prokázala například práce Bettio a Villa - 

přispívala k jeho oddalování, často až do doby snížené fyziologické fertility112.  

Podle údajů Istat zůstává ukazatel úhrnné plodnosti od roku 2008 až do 

současnosti relativně stabilní – v roce 2008 činil 1,42 dítěte na jednu ženu, v roce 2011 

pak 1,39 dítěte na jednu ženu. Stále je však významným faktorem vyšší porodnost 

v souvislosti s imigrací a usazováním cizinců: 14,5% ze všech nově narozených dětí 

v roce 2011 má oba rodiče cizince, při započtení dětí i s jedním rodičem cizincem se 

údaj zvýší na 19,4%113. K poklesu úhrnné plodnosti dochází zejména na italském Jihu, 

nejhůře jsou na tom regiony Basilicata a Kampánie114.  

Nejenže se tedy Itálie dlouhodobě nepřibližuje hodnotám nutným k prosté 

reprodukci obyvatelstva (2,1 dítěte na ženu), ale ocitá se i pod hranicí (zpravidla 

určenou jako 1,5 dítěte na ženu), pro kterou je někdy formulována hypotéza o pasti 

nízké plodnosti (low fertility trap; trappola della bassa fecondità). Hypotéza 

předpokládá, že nastane-li a po určitou dobu i setrvá takový stav, začnou ve společnosti 

ještě intenzivněji působit mechanismy snižující plodnost115. V této souvislosti jsou 

přínosné i závěry kvalitativních výzkumů Bernardi, které prováděla v severních 

regionech Itálie. Poukázala v nich na vliv hustoty sítí vrstevníků a na synchronizaci 

jejich reprodukčního chování, např. v akceptaci bezdětnosti či odkládání rodičovství116.  

                                                 
111 SAVE THE CHILDREN (ONLUS), 2012, Mamme nella crisi, Roma: Save the Children Italia Onlus, 
Roma, 2012, str. 22. 
112 BETTIO, F., VILLA, P., 1998, A Mediterranean perspective on the breakdown of the relationship 
between participation and fertility, in Cambridge Journal of Economics, Vol. 22, No. 2, 1998, str. 137 – 
171. 
113 ISTAT, 2012, Natalita e fecondita della popolazione residente. Anno 2011, Roma: Istat, 2012, str. 1. 
114 ISTAT, 2012, Natalita e fecondita della popolazione residente. Anno 2011, Roma, Istat, 2012, str. 2. 
115 Více in Hašková, Hl, 2009, Fenomén bezdětnosti, Praha: Slon, 2010 
116 BERNARDI, L., 2002, Personal Relationships and Reproductive Choices: Evidence from a Low 
Fertility Context, Rome: Universitá di Roma La Sapienza, 2002; BERNARDI, L., 2003, Channels of 
social influence on reproduction, in Population Research and Policy Review , N. 22, 2003, str. 527 – 555. 
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Za situace velmi nízké plodnosti dochází v Itálii paralelně k prodlužování 

průměrného věku dožití, a tedy ke zvyšování podílu počtu seniorů v populaci. Mezi 

nimi pak narůstá počet tzv. starších starých (nad 80 let). Z hlediska věkové struktury je 

v Itálii 14% obyvatel do věku 14 let, 65,3% ve věku mezi 15 a 64 let a 20,6% tvoří 

obyvatelé od 65 let výše117. Současně však ubývá lidí v produktivním věku, podílejících 

se nejen finančně na zabezpečení seniorů (typicky prostřednictvím průběžně 

financovaného prvního pilíře důchodového pojištění), ale i způsobilých poskytovat 

osobní péči (caregiver) o nesoběstačného člena rodiny. Pečovatelskou roli historicky 

zastávaly zpravidla ženy v produktivním věku – matky, dcery, snachy. Podle údajů 

OECD se však mezi lety 1960 a 1990 změnil poměr počtu žen ve věkové kategorii 46 – 

69 let k počtu osob nad 70 let v Itálii z 2,30 na 1,60, v Německu z 2,64 na 1,57 a ve 

Španělsku z 2,48 na 1,53118. Později docházelo ještě k akceleraci procesu stárnutí 

obyvatelstva. Prodlužování průměrného věku dožití spolu s klesající plodností 

způsobily, že v současnosti v Itálii na 100 obyvatel mladších 15 let připadá 144 

šedesátipětiletých a starších osob, zatímco ještě v roce 1992 to bylo „pouze“ 97. Ze 

zemí EU vykazuje jen Německo vyšší hodnotu (154)119. Je zřejmé, že se tyto 

strukturální fenomény projeví ve zvýšených nákladech na zdravotní péči a sociální 

služby pro seniory.  

V současnosti Itálie - vzhledem k poddimenzovanému sektoru služeb péče o 

nesoběstačné seniory – jako řešení využila příliv levné pracovní síly imigrantů 

k zajištění takové péče. Toto řešení mělo částečný vedlejší pozitivní efekt ve zvýšující 

se úhrnné plodnosti (i když i tento trend se zdá být v souvislosti s krizí pozastaven)120. 

Zároveň je však diskutabilní i „trvalá udržitelnost“ takového systému121, zejména 

v době stagnujících či klesajících příjmů italských domácností. Navíc se jedná o osoby 

často pracující v domácnostech tzv. na černo, odsunutých tedy na okraj welfare 

systému, kde jsou při italských specifikách ponecháni bez adekvátní formy sociální 

ochrany.  

                                                 
117 ISTAT, 2012, Indicatori demografici. Stime per l΄anno 2011, Roma: Istat, 2012, str. 9. 
118 OECD, 1996, Caring for frail elderly people – policy evolution, in Social Policy Studies, n. 19, Paris, 
1996. 
119 ISTAT, 2012, Rapporto annuale 2012. La situazione del Paese, Roma: Istat, 2012, str. 64. 
120 ISTAT, 2012, Natalita e fecondita della popolazione residente. Anno 2011, Roma: Istat, 2012,  str. 1. 
121 KELLER, J., 2006, Soumrak sociálního státu, vydání první – dotisk, Praha: SLON, 2006, str. 142 -
144.  
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V Itálii dochází i k zásadním proměnám v rodinném a partnerském chování. 

Nejdůležitější změnou je kontinuální pokles průměrného počtu členů rodiny – na 

počátku let devadesátých to bylo 2,7 členů, v roce 2011 pak 2,4 členů. Výrazně přibývá 

jednočlenných domácností, zejména seniorských122. O některých dalších trendech a 

proměnách pojednám v dalších částech své práce.  

 

5.3 Rozvodovost  

 

5.3.1 Právní úprava rozvodu v Itálii 

 

Po dlouhá desetiletí byla právní úprava rozvodu manželství v převážné míře ovládána 

sankční ideou – rozvod jako sankce (divorzio-sanzione) za „provinění“ jednoho 

z manželů. Toto pojetí se projevilo v právní úpravě rozvodu jak států ovlivněných 

napoleonským CC, tak států s common law. Ve druhé polovině dvacátého století 

dochází postupně k odklonu od moralizujícího a trestajícího principu viny ve prospěch 

koncepce rozvodu jako východiska (divorzio – rimedio) z nefunkčního vztahu. Právní 

vývoj evropského rozvodového zákonodárství směřoval tedy od principu viny k tzv. 

kvalifikovanému rozvratu, někde dokonce až k možnosti konsensuálního rozvodu.  

Italskému zákonodárství byla právní nerozlučitelnost manželství známá až do 

roku 1971, tedy až do nabytí účinnosti zákona z 1. prosince 1970, č. 898, umožňujícímu 

rozvod manželství. Obdobně tomu bylo i v dalších státech se silným vlivem 

římskokatolické církve, neboť i ony právně připustily rozvod se značným zpožděním. 

Ve Španělsku se tak stalo v roce 1975, v Portugalsku v roce 1976 (původně zde byl 

rozvod umožněn, mezi lety 1940 až 1975 však byl zakázán), v Irsku dokonce až v roce 

1996123.  

Nově přijatý zákon z 1. prosince 1970, č. 898 zavedl v Itálii unikátní 

hmotněprávní úpravu rozvodu, spočívající ve dvou na sebe navazujících fázích. 

Kterýkoli z manželů se může v případě, že se pro něj stalo soužití neúnosné 

(intollerabile), podle čl. 4 cit. zákona  domáhat rozhodnutí o soudní odluce (separazione 

legale). Teprve po uplynutí doby tří let od soudního rozhodnutí o odluce manželství má 
                                                 
122 ISTAT, 2012, Rapporto annuale 2012. La situazione del Paese, Roma: Istat, 2012, str. 68. 
123 SARACENO, C., NALDINI, M., 2007, Sociologia della famiglia, Bologna: Il Mulino, 2007, str. 229. 



57  
 

právo požadovat podle čl. 11 cit. zákona rozvod (divorzio) manželství. Přestože i 

v zákonodárství několika dalších států existuje možnost odluky manželství, pouze 

italské právo tuto konstruuje nikoli jako alternativu k rozvodu, nýbrž jako obligatorní 

stádium předcházející případnému rozvodu manželství. Tato duálnost rozvodového 

procesu bývá - podle mého názoru právem - kritizována pro přílišnou délku dvou 

soudních řízení i pro navýšení byrokratické zátěže a finančních nákladů účastníků. Jak 

poznamenávají Lenti a Long, pro setrvání této legislativní anomálie svědčí v podstatě 

již jen historicko – ideologické důvody124. 

 

5.3.2 Rozvodovost ve světle statistických údajů 

 

Na konci šedesátých, a zvláště v sedmdesátých letech 20. století došlo ve všech státech 

střední a severní Evropy k výraznému zvýšení míry rozvodovosti. Stále rostoucí počet 

manželství tak skončil nikoli smrtí jednoho z partnerů, ale partnerským rozpadem 

svazku. I když Itálie v porovnání s ostatními státy vykazovala tradičně nižší míru 

rozvodovosti, přesto se k tomuto trendu (spolu s dalšími jihoevropskými státy) 

opožděně připojila.  

Zejména v posledním desetiletí pak v Itálii došlo k výraznému nárůstu jak 

v počtu odluk, tak v počtu rozvodů. Zatímco podle údajů Istat v roce 1995 končilo z 

1000 manželství 158 odlukou a 80 rozvodem, v roce 2008 to již bylo téměř 297 odluk 

(+ 61%), resp. 181 rozvodů (+101%)125. Zde je třeba poznamenat, že pro komparaci 

s údaji z dalších států je vhodné zohledňovat v italském případě i odluky manželství, 

neboť jejich právní účinky se přibližují právním účinkům rozvodu, jak jsou zakotveny 

v evropských právních řádech (řeší se otázka výživného, úprava péče o nezl. děti). I 

když je v posledních letech patrna ve většině evropských států jakási stabilizace míry 

rozvodovosti, v jihoevropských státech, včetně Itálie, dochází neustále k růstu126.   

Italským specifikem jsou značné regionální odlišnosti v míře rozvodovosti, resp. 

odlukovosti manželství. Zatímco nejvyšší míru partnerské nestability v podobě odluky 

či rozvodu vykazují severní regiony země, následovány centrálními regiony státu, na 

                                                 
124 LENTI, L., LONG. J., 2011, Diritto di famiglia e servizi sociali, Lecce: Editori Laterza, 2011, str. 155. 
125 RIVELLINI, G., BORDONE, V., ORTENSI, L.E., 2012, I fenomeni demografici nel corso di vita 
familiare, str. 74, in DONATI, P., 2012a, str. 47 – 90.  
126 SARACENO, C., NALDINI, M., 2007, Sociologia della famiglia, Bologna: Il Mulino, 2007, str. 116.  
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Jihu Itálie jsou již tradičně tyto ukazatele nejnižší. Což však nutně neznamená, jak 

upozorňují Saraceno a Naldini, že v jižních částech země jsou manželství funkčnější či 

méně náchylná ke konfliktům, ale pouze skutečnost, že jako řešení manželské krize je 

méně často zvolen rozvod či právní odluka. Upřednostňovány jsou tedy jiné způsoby 

rozpadu svazku, jako např. prosté opuštění společné domácnosti, odluka de facto či 

polygamie de facto127. 

Za narůstajícím počtem rozpadajících se italských manželství je třeba vidět celý 

komplex faktorů, ne nepodobný vlivům v ostatních vyspělých státech. Za určující 

faktory je možno podle italské socioložky Zanatty považovat tyto:  modernizace italské 

společnosti (byť tento proces probíhal v evropském kontextu opožděně), proces 

individualizace (posílení autonomie jedince a sledování jeho osobního štěstí) a 

privatizace partnerských vztahů (partnerský svazek je vnímán jako soukromá záležitost 

partnerů, opouští se společenská funkce), sekularizace společnosti (občanské sňatky 

jsou ve srovnání s církevními náchylnější k rozpadu) a v neposlední řadě i širší účast 

žen na formálním trhu práce (posílení jejich finanční nezávislosti)128.  

Většina odborníků shledává zřetelnou funkční závislost mezi procesem 

„uvolňování“ rozvodové legislativy a nárůstem míry rozvodovosti. Na druhou stranu 

nelze přehlédnout, že právě přijímání méně restriktivní právní úpravy rozvodu bylo 

v podstatě reakcí na anachronismus právní úpravy stávající. Právní úprava de lege lata 

již neodpovídala společenské realitě druhé poloviny dvacátého století, prodlužování 

průměrného věku dožití (tudíž i prodlužování průměrné délky trvání manželství) i 

hodnotovým proměnám většinové motivace k uzavírání manželství (sňatky se svobodně 

zvoleným partnerem z lásky). 

 

5.3.3 Rozvod a nezletilé děti 

 

S rozvodem či rozpadem manželství (partnerství) se pojí i mnohé psycho-sociální či  

ekonomické důsledky. Zvláště, narodily-li se ze vztahu děti.  

Otázka úpravy výchovy (affidamento) nezletilého dítěte při rozpadu manželství 

je v italském právu logicky řešena již při řízení o odluce manželství. Základním 

                                                 
127 SARACENO, C., NALDINI, M., 2007, Sociologia della famiglia, Bologna: Il Mulino, 2007, str. 117. 
128 ZANATTA, A. L.,  2011, Nuove madri e nuovi padri, Bologna: Il Mulino, 2011,  str. 70. 
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zákonným kritériem pro rozhodování soudce, je zájem nezletilého (l΄interesse del 

minore).  

Je třeba zdůraznit, že Itálie měla v minulosti (spolu s některými dalšími 

evropskými státy) zcela odlišnou koncepci rodičovské zodpovědnosti pro dobu po 

odluce (rozvodu) manželství, než jak ji znalo a zná české právo. Italská právní úprava 

nepřiznávala rodičovská práva tomu z rodičů, který nežil společně s dítětem. Tento 

právní stav byl revidován až při novelizaci rozvodového zákona v roce 1987, kdy byla 

zavedena možnost svěřit dítě do společné výchovy (affidamento congiunto) rodičů. 

Pojem společná výchova se zde ale vztahoval ke skutečnosti, že si po odluce (rozvodu) 

manželství rodičovskou zodpovědnost  uchovali nově oba rodiče nezletilého dítěte 

„společně“, nikoli ve významu známém z našeho právního prostředí, tedy že se oba 

rodiče budou starat o dítě i nadále současně v prostředí, kde bude dítě žít129. Explicitní 

vyjádření práva na dvojrodičovstí (diritto alla bigenitorialitá), jakož i práva dítěte na 

kontakt s oběma příbuzenskými větvemi, obsahuje ust. čl. 155 odst. 1 občanského 

zákoníku. Italský zákonodárce však poněkud nešťastně konstruoval společnou výchovu 

nikoli jako alespoň plnohodnotnou alternativu ke svěření dítěte do výlučné péče, ale 

pouze jako výjimku, bylo-li tak nutné učinit s ohledem na zájem nezletilého dítěte. I po 

nabytí účinnosti zákona tak v rozhodovací praxi italských soudů dlouhá léta 

převažovalo takřka automatické svěřování dítěte do výchovy pouze jednoho z rodičů, 

zpravidla matky130. Rozvedení italští otcové - bez rodičovské zodpovědnosti a širší 

možnosti podílet se na výchově dítěte, zato však se stanovenou povinností přispívat na 

jeho výživu – se cítili být redukováni pouze na jakýsi „bankomat“ a usilovali 

dlouhodobě o legislativní nápravu.  

K zásadním změnám došlo až s přijetím zákona z 8. února 2006, č. 54131, který 

nejenže uzákonil nově institut tzv. střídavé péče (affidamento alternato), ale zejména 

stanovil odlišná zákonná kritéria pro svěření do společné péče (nyní nazývané 

affidamento condiviso) obou rodičů.  

Nové zákonné pojetí společné výchovy je zcela v opozici k dříve platné právní úpravě. 

Zákon je ideově postaven na myšlence dvojrodičovství, přetrvávajícím v naprosté 

                                                 
129 RADVANOVÁ, S., ZUKLÍNOVÁ, M., 1999, Kurs občanského práva. Instituty rodinného práva, 
Praha: C.H.BECK, 1999, str. 67. 
130 LENTI, L., LONG. J.,2011, Diritto di famiglia e servizi sociali, Lecce: Editori Laterza, 2011, str. 166. 
131 Zák. z 8. února 2006, č. 54 (Affidamento condiviso dei figli in caso di separazione dei genitori) . 
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většině případů i po  rozpadu manželství. Svěření do společné výchovy – ve smyslu 

výše popsaném, tedy jako skutečnost trvající rodičovské zodpovědnosti obou rodičů i 

v době po odluce (rozvodu) manželství - se napříště stává pravidlem, s možnou 

výjimkou pouze v případě, že by společná péče byla proti zájmům nezletilého dítěte. 

Střídavá výchova je koncipována, obdobně jako v české právní úpravě, jako model 

střídání dvou výchovných prostředí v pravidelných intervalech. 

Přestože prozatím v odborné obci převažuje kladné hodnocení nové úpravy, 

objevovaly se před jeho přijetím i po vstupu v platnost a účinnost i mnohé námitky. 

Někteří z právníků a psychologů podrobují kritice samotný ideový základ zákona, když  

argumentují, že by svěření do společné (či střídavé) péče nemělo být stanoveno jako 

generelní zákonné pravidlo, ale mělo by být aplikováno pouze v případech alespoň 

relativně bezkonfliktního vztahu bývalých partnerů. Z feministického pohledu zaznívaly 

kritiky, že společná péče může poskytnout bývalému manželovi vhodnou legální 

záminku k pokračující kontrole a dominanci nad bývalou manželkou. Konkrétnější 

kritiky zákona směřují k nejednoznačnosti úpravy v případě konfliktních vztahů rodičů, 

také k absenci navazujících instrumentů psycho-sociálních služeb, které by podporovaly 

nekonfliktní ex-manželské vyjednávání v rodičovských záležitostech (rodinní poradci, 

služby mediace)132. 

Měřeno ryze kvantitativním hlediskem, můžeme již dnes říci, že citovaný zákon 

splnil očekávání navrhovatelů. Jestliže v roce 2005 bylo rozhodnuto o svěření 

nezletilého dítěte do výlučné péče matky v 80% případů, v roce 2008 to již bylo pouze 

v 19% případů a významnou většinu – celých 79% - tvořila rozhodnutí o svěření do 

společné péče obou rodičů133. V praxi se však částečně potvrdila i hypotéza těch 

odborníků, kteří nesouhlasili s pojetím principu svěření do společné péče jako 

generelního zákonného pravidla. Významným se totiž zdá být i zvolený způsob rozluky/ 

odluky manželů, vypovídající zpravidla nepřímo i o vzájemném vztahu bývalých 

partnerů po rozpadu manželství134. Opět je třeba zmínit i značné oblastní rozdíly, neboť 

                                                 
132 MARTINELLI, P., MAZZA GALANTI, F., 2006, La nuova disciplina dell´affidamento: una legge 
improvvisata e approssimativa, in „Questione giustizia“, N. 3, 2006, str. 1 - 16  
133 ZANATTA, A. L.,  2011, Nuove madri e nuovi padri, Bologna: Il Mulino, 2011,  str. 83 
134 Podle údajů z roku 2008 bylo v případě soudem schválené dohody o rozluce manželství dítě svěřeno 
do společné péče v 83% případů, zatímco v případě sporného řízení o rozluce to bylo již jen v 53% 
případů, významné zde zůstávalo procento rozhodnutí o svěření do výlučné péče matky (42%), viz 
ZANATTA, A. L.,  2011, Nuove madri e nuovi padri, Bologna: Il Mulino, 2011,  str. 84. 
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v jižních regionech státu je rozhodnutí o společné péči aplikováno méně často. 

Vysvětlení lze hledat ve vyšší frekvenci nekonsensuálních soudních odluk na jihu země 

(nejsou-li vztahy manželů skutečně „intollerabile“ , tito neusilují o odluku či následný 

rozvod), která je odrazem konzervativního pojetí rodiny a i tomu odpovídající 

jihoitalské soudní praxi.  

I když se odborníci vzácně shodují, že pro dítě je ve většině případů opravdu 

nejvhodnější pokud možno vyrovnaný poměr výchovného působení obou rodičů (nikoli 

však nutně formou střídavé výchovy), nezřídka dochází z různých důvodů k přerušení 

rodičovských pout s jedním z rodičů. Absence otce po rozpadu manželství bývala 

v Itálii velkým problémem, značně k tomu přispívala i výše popsaná nevhodná právní 

úprava. Z výzkumů Maria Barbagliho a Chiary Saraceno, prováděných v devadesátých 

letech 20. století, vyplynulo, že již dva roky po rozluce manželství přibližně 20% otců 

vídá své dítě méně než jedenkrát do měsíce135. Přestože v posledních letech dochází – i 

vlivem nové právní úpravy a rozhodovací praxe - v Itálii k posílení otcovské role po 

rozpadu manželství, situace dozajista není ideální. V tomto kontextu se zajímavě jeví i 

některé soudobé italské výzkumy, které potvrzují hypotézu o zdánlivě paradoxním 

zkvalitnění vztahu rodiče – dítě (hypotéza de Singly) po rozpadu manželství. Jedná se 

zejména o případy rodin s patriarchální strukturou, kde byly před manželským krachem 

výchovné kompetence svěřeny takřka výhradně matce. Teprve rozchod manželů 

umožnil otcům postupně navazovat intenzivnější a kvalitativně hodnotnější vztah 

s vlastním dítětem136.   

 

5.4 Odkládaný odchod mladých ze společné domácnosti s rodiči 

Přestože se v Itálii částečně rozpadá spolužití tradiční rozšířené rodiny, často přetrvá 

společná domácnost rodičů s dospělými svobodnými dětmi, kteří odkládají své 

osamostatnění a svůj odchod. 

                                                                                                                                               
Zvolenou formální stránku rozhodnutí je navíc nutno vnímat pouze jako pomocné kritérieum, například 
odborníci na problematiku domácího násilí často zmiňují, že se oběť (osoba ohrožená DN) z různých 
důvodů podrobí nátlaku násilného partnera a souhlasí se schválením jím navržené dohody, která však 
není projevem její svobodné a pravé vůle.   
135 ZANATTA, A. L.,  2011, Nuove madri e nuovi padri, Bologna: Il Mulino, 2011, str. 78. 
136 Citováno in ZANATTA, A. L.,  2011, Nuove madri e nuovi padri, Bologna: Il Mulino, 2011,  str. 79. 
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Trend odkládaného odchodu mladých dospělých ze společné domácnosti s rodiči 

(delayed departure) je společný všem státům jihoevropského rodinného modelu, což 

znovu prokázal například i  výzkum Becker a kol. z roku 2005137. Ten zkoumal 

v zemích EU-15 setrvávání mladých mužů ve věku 25 až 29 let v domácnosti rodičů, a 

to na základě vyhodnocení dat za rok 2002. Nejvyšší údaje o trvajícím spolužití 

vykazovalo Řecko, Itálie, Portugalsko a Španělsko, možná poněkud překvapivě 

společně s Finskem. 

V Itálii podle údajů Istat v roce 2009 žilo 7 000 000 mladých a svobodných ve 

věku 18 až 34 let (tj. 58,6% z této věkové kohorty) ve společné domácnosti s alespoň 

jedním z rodičů; procentuální údaj zůstává od roku 2001 přibližně konstantní138. 

Nejvíce se tento jev vyskytuje na Jihu Itálie a ostrovech, obecně pak v menších obcích. 

Odborná literatura vysvětluje protrahovaný odchod v Itálii koexistencí mnoha 

faktorů a jevů. Z nejvýznamnějších jmenujme rostoucí nezaměstnanost mladých 

(přibližně trojnásobná  oproti průměrné míře nezaměstnanosti), resp. i zvyšující se podíl 

tzv. Neet (Not in education, employment or training) – mladých lidí ve věku 15 – 29 let, 

kteří nepracují ani se nijak nevzdělávají či profesně nepřipravují – kterých bylo v roce 

2010  v Itálii 2 100 000, což představuje nárůst o 6,8% oproti roku 2009139. Mezi další 

relevantní faktory patří touha žen po seberealizaci a emancipaci prostřednictvím 

pracovního (placeného) uplatnění, prodlužující se dobu vzdělávání a odborné přípravy, 

možnost úspory peněz či jednodušší praktikování konzumerismu.  

Italská tradice odchodu z rodičovské domácnosti předpokládá určitou 

posloupnost událostí. Domov se natrvalo opouští převážně až v okamžiku uzavření 

manželství, to se zase uzavírá až poté, co si dotyčný (zejména muž) zajistí alespoň 

relativně stabilní zdroj obživy. V kontextu dlouhodobě vysoké míry nezaměstnanosti 

mezi mladými a nárůstu prekérních forem práce se splnění druhé podmínky jeví pro 

mnoho mladých Italů jako objektivně nesplnitelné. Zde pak původní rodina funguje 

opět jako ústřední bod140. Odkládaný odchod mladých dospělých je považován i za 

jeden z faktorů, snižujících významně míru plodnosti žen v Itálii. Protrahovaný odchod 

                                                 
137 BECKER, S. O., a kol., 2005, Youth emancipation and perceived job insecurity of parents and 
children. IZA Discussion Paper No. 1836, Bonn: Institute for the Study of Labor, 2005. 
138 ISTAT, 2010, La vita quotidiana nel 2009, Roma: Istat, 2010. 
139 ISTAT, 2011, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2010, Roma: Istat, Roma, 2011. 
140 RIVELLINI, G., BORDONE, V., ORTENSI, L.E., 2012, I fenomeni demografici nel corso di vita 
familiare, in DONATI, P., 2012a, str. 47 – 90. 
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zvyšuje předvídatelné náklady na „výchovu“ dítěte a tudíž vede k redukci počtu dětí 

v domácnosti z ekonomických důvodů.        

 

5.5 Nesezdané soužití 

 

V italské terminologii se k označení spolužijících nesezdaných osob nejčastěji užívá 

pojem osoby žijící more uxorio141, faktické soužití (convivenza di fatto), případně 

nesezdané páry (coppie non sposate). Jako poněkud problematické se prozatím jeví 

užívání pojmu faktická rodina (famiglia di fatto), neboť pojem rodina v italském 

politicko–právním diskursu většinově implikuje přítomnost dětí ve vztahu, což nemusí 

nutně odpovídat realitě.   

Obdobně jako v dalších vyspělých státech světa narůstá i v Itálii počet osob 

žijících v nesezdaném soužití, tedy v relativně trvalých svazcích dvou osob (nikoli 

nutně stejného pohlaví) bez uzavření manželství, avšak žijících obdobným způsobem 

jako manželé, v některých případech i s nezletilými dětmi. Tato forma partnerského 

soužití, existující mimo tradiční instituci manželství, není samozřejmě zcela nová a i 

v dřívějších dobách se v různé míře vyskytovala. Skutečnost, že dvojice neuzavřela 

manželství, však zpravidla nebyla důsledkem jejich svobodné volby, ale spíše 

nemožností manželství uzavřít – ať již z ekonomických či právních důvodů 

(nepřípustnost rozvodu). Od šedesátých a zejména sedmdesátých let 20. století však 

dochází ve většině evropských zemí k prudkému navýšení počtu takto žijících osob, což 

recipročně zvyšuje i sociální akceptaci takových forem soužití. Socioložka Anna Laura 

Zanatta142 rozlišuje na základě prevalence a motivace nesezdaného soužití mezi 

vyspělými státy tři skupiny: 

1. Do první skupiny náleží například Švédsko či Dánsko, ve kterých jsou faktické 

rodiny zcela běžné (včetně nezletilých dětí) a představují jakousi quasi-instituci, 

s mnohými výslovně přiznanými právy a povinnostmi. Někteří odborníci proto o nich 

                                                 
141 Z latinského mos , tedy uso, consuetudine, a uxor, tedy manželka; ve smyslu „podle 
zvyku (způsobu) manželského“. 
142 ZANATTA, A. L., 2008, Le nuove famiglie, Bologna: Il Mulino, 2008, str. 26 – 28. 
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hovoří jako o „neformálním manželství“ (matrimonio informale), zdůrazňujíc tak 

vysokou míru jejich právní i sociální akceptace. 

2. Ve druhé skupině států je nesezdané soužití sice rovněž hojně zastoupeno, je 

však vnímáno a praktikováno spíše jako přechodná (byť prodlužující se) – „tranzitní“ 

fáze, jakési spolužití na zkoušku. Mezi zástupce této skupiny patří Velká Británie, 

Německo či USA. 

3. Poslední kategorie je vyčleněna zejména pro státy jihoevropské, mezi které 

náleží i Itálie. Faktické soužití zde bylo historicky výrazně méně rozšířené, v posledních 

několika letech však dochází k poměrně rychlým změnám.  

Přestože existuje široká škála motivů a důvodů, proč se dvojice rozhodne žít 

spolu v nesezdaném soužití, je účelné zmínit alespoň ty nejdůležitější a nejrozšířenější. 

Použiji za tím účelem Barbagliho typologii143, která rozlišuje čtyři zásadní motivy pro 

spolužití: nemožnost uzavřít manželství, ideologické motivy, úsilí o zrovnoprávnění 

generových rolí a „manželství na zkoušku“. Anna Laura Zanatta navrhuje144 ke 

zpřesnění typologie přiřadit ještě typ pátý, nazvaný postmoderní či ambivalentní. Ten 

odkazuje k indiferenci k sociálním institucím. V uvažování partnerů sice schází 

explicitní představa společného manželského projektu, neobjevuje se ale ani výslovné 

ideové odmítnutí manželské instituce. 

Prevalence nesezdaného soužití v Itálii je na vzestupu. Většinová motivace 

k takovému soužití se prozatím jeví jako „manželství na zkoušku“. Jestliže v roce 1974 

předcházelo uzavření manželství společné soužití partnerů v pouhých 1,4% případů, 

                                                 
143 BARBAGLI, M., CASTIGLIONI, M., DALLA ZUANNA, G., 2003, Fare famiglia in Italia. Un 
secolo di cambiamenti, Bologna: Il Mulino, 2003: 
1. Nemožnost uzavřít manželství. Přestože se jedná o motivaci, která převažovala zejména 
v předcházejících obdobích, neztrácí zcela relevanci ani v současnosti. Zejména v zemích, kde je časově 
či finančně (případně obojí) obtížné se rozvést. Barbagli upozorňuje i na případy, kdy je „nemožnost“ 
rozvodu způsobena třeba i jen hrozbou ztráty určitých ekonomických výhod, např. pozůstalostního 
důchodu. 2.Ideologické motivy. Zejména stoupenci marxismu či anarchismu odmítají někdy uzavírat 
manželství z ideových důvodů, neboť by právní a sociální regulací vztahu popřeli jeho spontaneitu a 
autentičnost. 3. Úsilí o zrovnoprávnění genderových rolí. Tato motivace je vlastní převážně ženám na 
středních či vyšších pracovních pozicích, které doufají v odklon od tradičních očekávání, spjatých s rolí 
žen v manželství. Nesezdané soužití se jeví jako svazek zajišťující rovnoprávnější dělbu rolí mezi 
partnery. V těchto svazcích je vztah dvojice chápán jako ústřední, zatímco úsilí o zplození dětí je jako 
sekundární odsunuto, někdy dokonce přímo vyloučováno. 4. „Manželství na zkoušku“. Soužití 
„nanečisto“ bývá motivováno snahou vyhnout se riziku předčasně uzavřeného manželství. Tedy před 
definitivním rozhodnutím o vstupu do manželství poznat lépe partnera a vyzkoušet si spolužití. 
144 ZANATTA, A. L., 2008, Le nuove famiglie, Bologna: Il Mulino, 2008, str. 38. 
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v roce 2003 to bylo již ve 25,1% případů145. Podle údajů Istat se mezi lety 1993 až 2011 

zvýšil počet svobodných partnerů žijících more uxorio 8,6krát146. 

Je obtížné kvantifikovat spolužijící dvojice, ale na nárůst jejich počtu lze 

nepřímo usuzovat i z klesajícího počtu uzavřených manželství a současně narůstajícího 

počtu dětí narozených mimo manželství. Tendence snižujícího se počtu nově 

uzavřených manželství je v Itálii patrná od roku 1972; k nejzřetelnějšímu propadu ale 

dochází od roku 2009, a to ve všech regionech. Mezi lety 2008 až 2010 došlo 

v absolutních číslech k poklesu počtu uzavřených manželství o téměř 30 000. 

Prodlužuje se také průměrný věk pro uzavření prvního manželství, který v roce 2010 

činil u snoubenců 33 let a u snoubenek 30 let147. V roce 2011 se ze všech dětí narodilo 

24,5% nesezdaným rodičům (to samozřejmě nevylučuje možnost uzavření manželství 

v budoucnosti), což představuje trojnásobek oproti údaji z roku 1995, kdy se jednalo o 

pouhých 8,1% 148. Nejvyšší procento dětí narozených mimo manželství je 

zaznamenáváno v severních regionech (maximální výše 47% v autonomní provincii 

Bolzano), nejnižší výskyt je na ostrovech a Jihu (nejméně v regionu Basilicata – 

10,3%)149. 

 

5.5.1 Právní úprava nesezdaného soužití v Itálii 

 

Italská právní úprava vychází z pouhého materiálního faktu soužití, na rozdíl od 

některých evropských zákonodárství nezná formalizovaný typ soužití v podobě tzv. 

registrovaného partnerství, o němž podrobněji pojednám níže. Italské právo de lege lata 

neobsahuje žádný organický soubor norem, který by komplexně upravoval právní 

vztahy spolužijících nesezdaných párů, lhostejno zda heterosexuálních či 

homosexuálních. Práva a povinnosti jsou těmto osobám přiznávány nejen na základě 

explicitní zákonné úpravy, ale mnohdy rozšiřovány i extensivním soudním výkladem, 

zohledňujícím vývoj v judikatuře Ústavního soudu či názorech právní vědy150. 

                                                 
145 RIVELLINI, G., BORDONE, V., ORTENSI, L.E., 2012, I fenomeni demografici nel corso di vita 
familiare, str. 60, in DONATI, P., 2012a, str. 47 – 90. 
146 ISTAT, 2012, Rapporto annuale 2012. La situazione del Paese, Roma: Istat, 2012, str. 68. 
147 ISTAT, 2011, Il matrimonio in Italia. Anno 2009 e dati provvisori 2010, Roma: Istat, 2011, str. 3. 
Údaje za rok 2010 nebyly ještě konečné, jednalo se pouze o provizorní odhad. 
148 Istat, 2012, Indicatori demografici. Stime per l΄anno 2011, Roma: Istat, 2012, str. 6. 
149 Istat, 2012, Indicatori demografici. Stime per l΄anno 2011, Roma: Istat, 2012, str. 6. 
150 LENTI, L., LONG. J.,2011, Diritto di famiglia e servizi sociali, Lecce: Editori Laterza, 2011, str. 201. 
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V italském právním řádu neexistuje ani jednotný pojem, stanovující definiční znaky 

nesezdaného soužití. Právní úprava je rozptýlená a nahodilá151. 

Podle v současnosti převažujícího názoru italské právní doktríny má stát 

povinnost zajistit adekvátní ochranu také rodinám existujícím mimo manželství, byť ne 

nutně ochranu shodnou či analogickou. Vyplývá tak z čl. 2 Ústavy, který stát zavazuje 

uznávat a garantovat nedotknutelná práva (diritti inviolabili ) člověka jako jednotlivce i 

jako člena různých sociálních útvarů – tedy i v rámci nesezdaného svazku. Čl. 29 

Ústavy, podle kterého expressis verbis „republika uznává práva rodiny jako 

přirozeného společenství, založeného na manželství“, je třeba vykládat nikoli jako 

zákaz ochrany odlišných rodinných modelů, ale pouze jako pozitivní obligaci státu 

chránit práva rodin manželských. Čl. 8 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod, kterou je Itálie vázána, zaručuje každému právo na 

respektování jeho soukromého a rodinného života. 

 

5.5.1.1 Práva a povinnosti nesezdaných osob mezi sebou 

 

Ústředním problémem se jeví rozhodnout, zda pouze z prostého faktu soužití vznikají 

mezi partnery práva a povinnosti, ovládané reciproční zásadou. Dvojice se z různých 

důvodů rozhodla zvolit život mimo manželství, je tedy časté, že svou volbou usilovala i 

o eliminaci právních účinků, spojeným s uzavřením manželství. Dovozuje se tedy, že 

články 143 a 144 Občanského zákoníku, upravující reciproční práva a povinnosti mezi 

manžely (věrnost, péče, spolupráce, společné bydlení, vzájemné přispívání si), jsou na 

nesezdané spolužijící partnery přímo neaplikovatelné. Obdobně italská jurisprudence i 

judikatura většinově považují za neaplikovatelné i normy upravující bezpodílové 

spoluvlastnictví manželů (comunione legale) či rodinný podnik (impresa familiare).   

V rovině úpravy vzájemných vztahů však mohou nesezdané osoby využít 

klasických nástrojů soukromého práva, tedy zejména využít smluvní (i formou 

inominátních smluv) a testamentní svobody. Při úpravě vzájemných majetkových 

vztahů mohou spolužijící partneři například zvolit nabytí majetku do podílového 

spoluvlastnictví (comunione ordinaria) podle čl. 1100 a násl. Občanského zákoníku. 

                                                 
151 Například pro účely materie asistovaného početí není stanovena ani minimální nutná doba trvání 
takového nesezdaného soužití, pro účely řízení o adopci je vyžadováno nejméně tříleté soužití. 
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Některá práva či povinnosti konkretizuje i judikatura soudů152. Nesezdaní partneři 

mohou uzavřít závěť (testamento) ve prospěch druhého z nich, nemohou však 

opominout práva zákonných dědiců, mezi které spolužijící partner ze zákona nepatří.  

Problematická je ochrana práv ekonomicky slabšího člena partnerské dvojice, 

tedy zpravidla ženy, v případě rozpadu vztahu. I zde je samozřejmě myslitelné využít 

některý z institutů soukromého práva, například darování či dobrovolný závazek 

ekonomicky silnějšího bývalého partnera k opakujícímu se peněžitému plnění. Italská 

právní věda i praxe však většinově odmítá analogicky přiznat závaznost ustanovením o 

vzájemné vyživovací povinnosti mezi manžely i na případy nesezdaných párů. 

Argumentačně se tento názor opírá o existenci nehomogenních situací a nutnost 

respektovat autonomii vůle spolužijících partnerů, kteří se rozhodli pro soužití mimo 

manželství, tedy pro sebe sami vyloučili působnost právních norem, upravujících 

manželství a jeho případný právní rozpad153. Domnívám se, že však existují i úskalí 

bezvýjimečné aplikace tohoto jinak přesvědčivého právního výkladu. Jedná se zejména 

o případy homosexuálních párů, které prozatím v Itálii nemají možnost žádným 

způsobem formalizovat svůj vztah. Soužití mimo manželství (či registrované 

partnerství) tak v jejich případě nemusí být projevem svobodné vůle, ale pouze 

důsledkem neexistence adekvátní zákonné úpravy. 

Italské pozitivní právo přiznává spolužijícím partnerům i některá práva expressis 

verbis. Například jim umožňuje využít metod asistované reprodukce, nebo se domáhat 

vydání předběžného opatření v případech domácího násilí.    

 

5.5.1.2 Práva a povinnosti nesezdaných osob vůči třetím osobám 

 

Nesezdaní partneři vstupují do právních vztahů i se třetími osobami, což musí 

zákonodárce, případně právní praxe zohlednit. K níže popsanému je potřeba dodat, že 

italská judikatura prozatím není zajedno v tom, zda tyto normy a z nich plynoucí práva 

aplikovat i na případy homosexuálních párů.  

 

                                                 
152 Například nabyde-li do výlučného vlastnictví věc pouze jeden z partnerů, ovšem s využitím peněžního 
příspěvku druhého, má podle nedávného rozhodnutí č. 11230/2009 Kasačního soudu (Corte di 
cassazione) přispěvatel nárok na poměrnou část hodnoty věci, odpovídající výši jeho příspěvku.. 
153 LENTI, L., LONG. J.,2011, Diritto di famiglia e servizi sociali, Lecce: Editori Laterza, 2011, str. 204. 
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1. občanské právo 

Typickým příkladem jsou smlouvy o nájmu či podnájmu bytu. Poměrně zajímavé je  

přiznání práva na uzavření (prodloužení) nájemní smlouvy, a to i proti vůli 

pronajímatele, tomu z partnerů, který v bytě (domě) po rozchodu hodlá zůstat - i 

v případě, že byl výlučným nájemcem společně užívaného bytu v době před rozchodem 

partnerů pouze jeden z partnerů, který nyní byt opouští. Dále podle ustálené judikatury 

italských soudů má spolužijící nesezdaný partner právo na odškodnění od třetí osoby v 

případě, jestliže tato byla shledána vinnou z usmrcení jeho partnera. Taktéž zákon z 23. 

února 1999, č.44 (o fondu solidarity pro oběti terorismu), pamatoval ve svém čl. 8 na 

nesezdané partnery. Peněžní náhradu tak obdrží i partner oběti, jestliže spolu žili more 

uxorio nejméně tři roky před teroristickým činem.  

2. sociální právo 

V současnosti jedinou výjimkou v italském pozitivním právu, která počítá s 

formalizovaným prohlášením se za spolužijící osoby (rodinu), představují ustanovení o 

rejstříku obyvatel (d.p.r. z 30. května 1989, č. 223). Tzv. ohlášená rodina (famiglia 

anagrafica)154 je právně definovaná v čl. 4 cit. dekretu prezidenta republiky jako 

společenství osob, které bydlí společně a je vázáno závazky plynoucími z manželství, 

příbuzenství, adopce, poručnictví nebo citových pout. Formalizované přihlášení se 

k takovému spolužití před ohlašovacím úřadem je pak předpokladem pro přístup 

k čerpání některých dávek či sociálních služeb (za využití indikátoru ISEE). Je vhodné 

poznamenat, že celostátní právní úprava, přiznávající všem „ohlášeným rodinám“ za 

splnění shodných podmínek rovný přístup k sociálním právům, je od roku 1995 

modifikována normotvorbou jednotlivých regionů. Jak konstatují Lenti a Long, 

normativní regionální úprava je velmi různorodá, přičemž v mnoha regionech dochází 

k diskriminaci rodin, které nejsou založeny na manželství155.  

3. trestní právo 

S existencí nesezdaných spolužijících osob počítá v určitých případech jak právo 

hmotné, tak právo procesní. V trestním právu hmotném jsou to zejména ustanovení o 

některých trestných činech, například týrání v rodině (maltrattamenti in famiglia)- čl. 

572 Trestního zákoníku (schváleného jako královský dekret z 19. října 1930, č. 1398), 

sexuální styky s nezletilým (atti sessuali con un minore)  – čl. 609 Trestního zákoníku, 
                                                 
154 Obtížně přeložitelné, anagrafe – rejstřík obyvatel, ohlašovací úřad.  
155 LENTI, L., LONG. J.,2011, Diritto di famiglia e servizi sociali, Lecce: Editori Laterza, 2011, str. 206. 
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apod. Trestní právo procesní zase například přiznává právo na dočasné opuštění věznice 

i nesezdaným osobám - při vážném ohrožení života partnera či závažných rodinných 

událostech (čl. 30 zákona z 26. července 1975, č. 354). 

 

 

5.5.1.3 Právní úprava v případě, že se ze vztahu narodilo dítě 

 

Právní úprava vztahů mezi rodiči a dětmi, obsažená zejména v Občanském zákoníku, je 

v zásadě totožná pro případy sezdaných i nesezdaných párů, což odpovídá principu 

rovnoprávnosti zakotvenému v čl. 30 odst. 1 Ústavy. Taktéž zákon z 8. února 2006, č. 

54, výrazně měnící dosavadní úpravu svěřování dítěte do výchovy v případě rozpadu 

manželství (vztahu), se aplikuje i na případy nesezdaných rodičů. Někteří autoři156 tuto 

skutečnost považují za nepřímé uznání faktické rodiny italským státem. Tendence 

k zrovnoprávnění faktických a právních rodin však není důsledná ani v této oblasti 

rodinného práva. Poměry nezletilého dítěte (svěření do péče, stanovení vyživovací 

povinnosti) při rozpadu nesezdaného vztahu rodičů se soud zabývá pouze v případě, že 

se o nich nejsou rodiče dítěte schopni domluvit sami. Platí tedy obdobná právní úprava 

jako v České republice. Dohoda rodičů nemusí vždy splňovat podmínky ochrany 

nejlepšího zájmu nezletilého, děti z nesezdaných soužití jsou tedy více vystaveni riziku 

nedostatečné ochrany ze strany státu.  

 

 

5.6 Partnerství osob stejného pohlaví 

 

5.6.1 Modely právní regulace homosexuálních svazků 

 

V přístupu evropských států k homosexuálním svazkům dochází postupně k zásadním 

změnám. Po prvotní dekriminalizaci homosexuálního jednání přistupují legislativy 

jednotlivých států i k různým řešením otázky právní povahy svazku osob stejného 

pohlaví. Prvním státem, který vytvořil speciální rámec pro uznání a regulaci takového 
                                                 
156 ZANATTA, A. L., 2011, Nuove madri e nuovi padri, Il Mulino, Bologna, str. 82 
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soužití, bylo Dánsko, a sice v roce 1989. Další evropské státy jej následovaly, přičemž 

v současnosti existují v zásadě dva základní modely uzákonění homosexuálního soužití: 

1. Registrované partnerství  (le unione registrate, convivenze registrate), jakožto 

úředně či jinak zaznamenaný svazek osob stejného pohlaví, je prozatím zákonodárci 

nejčastěji voleným způsobem. Práva osob, které uzavřely registrované partnerství, se 

v různé míře přibližují právům a povinnostem přiznaným manželům, v některých 

právních úpravách jsou tyto takřka totožné. 

V některých státech (Belgie, Lucembursko, Francie, Nizozemí, některé autonomní 

oblasti Španělska, např. Katalánsko) je připuštěna možnost uzavřít smlouvu o 

registrovaném partnerství, na základě které jsou přiznány určité právní účinky i 

nesezdanému soužití osob -  bez ohledu na to, zda se jedná o dvojici homosexuální či 

heterosexuální. Práva a povinnosti, vyplývající z partnerské smlouvy, se však 

v mnohém odlišují od obsahu právního vztahu mezi manžely. Asi nejznámějším 

uplatněním tohoto smluvního principu je francouzský pakt solidarity (pacte civil de 

solidarité – PACS). 

2. Manželství, coby nejradikálnější z modelů uzákoněného homosexuálního 

soužití, je prozatím známo právním úpravám pouze několika evropských států – 

Nizozemí (2000), Belgii (2003), Španělsku (2005), Norsku (2008), Švédsku (2008), 

Islandu (2010) a Portugalsku (2010).  Zákony těchto zemí ruší dosavadní heterosexuální 

výlučnost instituce manželství. Obsah právních vztahů manželů homosexuálů i 

heterosexuálů je až na marginální výjimky shodný.    

Mimo dva výše popsané modely existuje v legislativní praxi ještě třetí přístup, 

kdy neexistuje specifická právní úprava postavení homosexuálních párů, což je případ 

Itálie či Řecka. 

Nejednotnost právní úpravy v rámci EU přináší mnohé obtíže. Registrovaní 

partneři či homosexuální manželé nemusí být právním řádem jiného členského státu za 

takové považováni, a tudíž jim může být odepřen např. přístup k některým právním 

nárokům, vázaným na existenci manželského statusu.   
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5.6.2 Situace v Itálii 

 

Občanský zákoník espressis verbis nestanoví, že manželství musí být heterosexuálním 

svazkem, tedy svazkem muže a ženy. Absence výslovné úpravy však není výsledkem 

progresivistických snah o ponechání prostoru případnému uzákonění homosexuálních 

manželství. Naopak je pouze důsledkem skutečnosti, že pravidlo heterosexuální 

výlučnosti manželství je prozatím v právním řádu Itálie absolutně nedotknutelné, a proto 

není třeba, jak poznamenávají Lenti a Long, takovou „samozřejmost“ v civilním kodexu 

výslovně zmiňovat157.   

Homosexuálním párům prozatím v Itálii není umožněna ani žádná z forem 

registrovaného partnerství, a to přestože se v průběhu let vyskytla i zde řada 

legislativních návrhů, směřujících k posílení práv spolužijících nesezdaných osob, 

včetně homosexuálů. Za všechny připomenu vládní návrh zákona z roku 2007, tzv. 

DICO158 (DIritti e doveri delle persone stabilmente COnviventi – Práva a povinnosti 

osob trvale spolužijících), navrhující částečně po vzoru francouzských PACS  pro 

dlouhodobě spolužijící heterosexuální či homosexuální páry uznání některých práv a 

povinností.  

 

5.6.3 Rodičovství homosexuálních partnerů 

 

Bez větších pochybností lze konstatovat, že právě homosexuální rodičovství 

(omogenitorialita) představuje v současnosti nejkontroverznější z „nových“ forem 

rodičovství. S ohledem na vysokou míru latence je obtížné kvantifikovat množství dětí, 

vyrůstajících v homosexuálních rodinách. V USA podle údajů z roku 2000 žije 33% 

lesbických a 22% gay párů v domácnosti s nejméně jedním nezletilým dítětem159. 

V Itálii je nedostatek relevantních dat, podle průzkumu M. Barbagliho a Ashera 

Colomba z let 1995 – 2007 je však u osob starších 35 let nezletilé dítě přítomno u 19% 

lesbických a 10% gay párů160. Nejčastějším případem homosexuálního rodičovství jsou 

                                                 
157 LENTI, L., LONG. J.,2011, Diritto di famiglia e servizi sociali, Lecce: Editori Laterza, 2011, str.  138. 
158 Disegno di legge z 8. února 2007, č. 1339, (DIritti e doveri delle persone stabilmente COnviventi – 
Práva a povinnosti osob trvale spolužijících).   
159 ZANATTA, A. L., 2011, Nuove madri e nuovi padri, Bologna: Il Mulino, 2011, str. 99. 
160 BARBAGLI, M., COLOMBO, A., 2007, Omosessuali moderni. Gay e lesbiche in Italia, Bologna: Il 
Mulino, 2007. 
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v Itálii situace, kdy dítě narozené v manželství žije po rozvodu či odluce manželů 

s matkou a její přítelkyní, výrazně méně často pak s otcem a jeho partnerem. Jedná se 

tedy o specifický typ nové složené rodiny (famiglia ricomposta).  

Domnívám se, že nižší výskyt homosexuálního rodičovství je možno v případě 

Itálie vysvětlit i obecně méně liberálním přístupem společnosti k homosexualitě a 

obtížnějším coming outem pro homosexuály. Skutečná čísla jsou pravděpodobně vyšší.     

 

 

5.7 Osamělé rodičovství  

 

Situace, kdy dítě vyrůstá pouze s jedním rodičem, není ani v historickém kontextu 

žádnou novinkou a marginalitou. V dobách minulých se však jednalo spíše o důsledek 

osudových a nezvratných událostí (zejména smrti), které ovlivnily složení domácnosti. 

„Nové“ osamělé rodičovství je pak zpravidla charakterizováno alespoň dílčí přítomností 

volní složky v rozhodování rodičů – ať již se jedná o důsledek rozvodu (odluky), volby 

být svobodnou matkou nebo ve státech, kde je to přípustné, i adopcí dítěte pouze jednou 

dospělou osobou. Často tedy druhý rodič, který nežije s dítětem (nebo ani nikdy nežil), 

zůstává naživu a je potencionálně nebo i reálně způsobilý být součástí vztahových sítí 

dítěte. 

Od šedesátých let minulého století dochází prakticky ve všech vyspělých státech 

k nárůstu počtu těchto rodin. Nejvyšší výskyt je zaznamenán v USA, následují 

skandinávské státy. Státy jižní Evropy vykazují nižší hodnoty, mezi 5 až 10%161. 

Dalším společným jmenovatelem pro všechny vyspělé západní státy je, že osamělým 

rodičem bývá v naprosté většině případů žena (více než 80%). Tento fakt je důsledkem 

několika skutečností: malé děti jsou stále ještě v případech rozvodu častěji svěřovány do 

výlučné péče matky; rozvedené ženy mají statisticky nižší šanci na uzavření nového 

manželství než jejich ex-manželé; v neposlední řadě pak přibývá mladých svobodných 

matek. V tomto kontextu se tedy hovoří o feminizaci rodičovské zodpovědnosti.        

 

                                                 
161 ZANATTA, A. L., 2008, Le nuove famiglie, Bologna: Il Mulino, 2008, str. 53. 
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5.7.1 Situace v Itálii 

 

V Itálii, jak poznamenává Simonetta Simoni, jsou osamělé matky sociální skupinou 

odedávna společensky i politicky neviditelnou. Osamělé mateřství, s výjimkou vdov, 

bylo vždy nahlíženo prizmatem odsudku a abnormality162. 

Sociální a institucionální odpovědí na výskyt nemanželské sexuality a jejích 

následků (tedy nelegitimních potomků) se stalo zakládání nalezinců, porodnic a ústavů 

pro opuštěné děti. Itálie - spolu s dalšími katolickými státy - vykazovala při srovnání se 

státy protestantskými daleko vyšší počty opuštěných novorozenců. V katolických 

státech byl tradičně zdůrazňován význam ženské „cti“ a kontroly sexuality ze strany 

patriarchálních autorit, spolu se snahou zaručit anonymitu otce nemanželského dítěte. 

Naopak ve státech protestantských byl vyvíjen tlak nejen na určení otce, ale i na jeho 

donucení k podílení se na výživě dítěte. Kertzer proto dokonce shledává kauzální nexus 

mezi náboženskou (konfesní) příslušností a počty odložených/zavražděných 

novorozenců163. 

S určitostí lze konstatovat, že v Itálii má dlouholetou tradici jak „absence“ otců 

nemanželských dětí, tak i nedostatek adekvátní pomoci matce či dítěti ze strany veřejné 

moci. Na konci devatenáctého století zde dochází k nárůstu institucionální a zdravotní 

kontroly nad osamělými matkami. Zrušeny jsou nalezince, čímž italské ženy přicházejí 

o možnost odložit anonymně nechtěné dítě. Jakákoli podpora osamělým matkám je 

podmíněna povinností kojit dítě alespoň šest měsíců a zůstat rok k dispozici jako 

kojná164. S cílem snížit dětskou úmrtnost i redukovat finanční náklady matek začínají 

být vypláceny peněžní příspěvky pro nemanželské děti ve věku 1 až 3 let. Zavádí se 

také speciální dodatečná finanční prémie pro případ uzavření manželství s otcem 

dítěte165. 

Svobodná matka, nechráněná anonymitou nalezinců, začíná být podrobována 

rigidní kontrole - ve jménu nových sociálních a zdravotních norem. V tomto období 
                                                 
162 SIMONI S., 2001, La costruzione di un �� assenza nella storia del sistema italiáni di welfare, str. 85, in 
BIMBI, F., 2001, str. 85 – 100. 
163 KERTZER, D., 1993, Sacrificed for Honor: Italian Infant Abandonment and the Politics of 
Reproductive Control, Boston: Beacon Press, 1993. 
164 SIMONI S., 2001, La costruzione di un �� assenza nella storia del sistema italiano di welfare, str. 87, in 
BIMBI, F., 2001, str. 85 – 100. 
165 SIMONI S., 2001, La costruzione di un �� assenza nella storia del sistema italiano di welfare, str. 87, in 
BIMBI, F., 2001, str. 85 – 100. 
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vzniká dodnes přežívající sociální konstrukt mladé matky (ragazza madre). Žena, která 

je svobodná, bez dostatečného zabezpečení a nehodná úcty. Logika patriarchálního 

kulturního modelu postupně vytváří implicitní hierarchizaci v přístupu k osamělým 

matkám: úctu zaslouží vdovy; méně již ženy provdané, ale opuštěné či v odluce; na 

nejnižším pomyslném postu se nacházejí svobodné matky. Tuto nepsanou kategorizaci 

osamělých matek později převzal a aplikoval fašistický režim.  

Fašistický režim se poprvé v italské historii pokusil komplexněji upravit postavení 

osamělých matek. Nově zřízený Národní úřad pro mateřství a dětství (ONMI) se stal 

motorem fašistické politiky v této oblasti. Jeho prostřednictvím byl vykonáván morální 

a zdravotnický dohled nad mateřstvím. Fašismus také zrodil ideu sociálně-zdravotní 

pedagogiky, využitím jejichž poznatků měly být „padlé“ ženy proměněny v matky a 

živitelky (kojné), když už ne v manželky a vychovatelky.  Poprvé došlo k explicitní 

státní intervenci do oblasti dosud výsostně privátní -  určení otcovství u dětí nepočatých 

v manželství. Stát měl napříště vykonávat na otce tlak směřující k uznání otcovství a 

nejlépe i uzavření manželství, čímž by byla právní situace nelegitimního dítěte 

adekvátně upravena.  

Problematika osamělých rodičů nebyla dlouho v Itálii ani předmětem širšího 

odborného zájmu. Istat začal teprve v roce 1983 shromažďovat alespoň dílčí údaje, 

týkající se osamělých rodičů.  Odborný či institucionální nezájem lze zčásti vysvětlit 

nižším percentuálním zastoupením osamělých rodičů v Itálii. V roce 2008 tvořilo 

osamělých rodičů s dítětem 8,1% ze všech typů rodin (tedy i bezdětných)166. 

V posledních letech však dochází k výrazné strukturální proměně rodin s pouze 

jedním rodičem, a to s ohledem na příčinu vzniku takové rodinné situace. Významně 

klesá počet vdov/vdovců, pečujících o dítě (byť při komparaci s údaji z dalších 

vyspělých států se jedná stále o vysoké číslo); dochází k mírnému navýšení počtu 

svobodných matek; zejména však dramaticky roste podíl rodičů rozvedených či právně 

odloučených – v roce 2006 to bylo již celých 67% osamělých matek a 57% osamělých 

otců. Také v Itálii se verifikuje teze o feminizaci rodičovské zodpovědnosti. V 88% 

případů je v rodinách s jedním rodičem a nezletilým dítětem tímto rodičem matka167. Je 

to způsobeno jak vyšším počtem vdov ve srovnání s vdovci, tak zvláště stále 

                                                 
166 ISTAT, 2009, Indagine multiscopo sulle famiglie, Roma: Istat, 2009. 
167 ZANATTA, A. L., 2008, Le nuove famiglie, Bologna: Il Mulino, 2008, str. 55. 
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převažujícím svěřováním nezletilého dítěte do výhradní péče matky v případech 

rozvodu či odluky. 

V evropském kontextu lze shledat některá italská specifika. Například to, že i 

v současnosti převažují mezi rodinami s jedním rodičem ty, ve kterých jsou přítomny již 

zletilé děti. Vliv má zejména tradičně pozdní odchod mladých dospělých z rodičovské 

domácnosti. Dalším specifikem jsou významné regionální odlišnosti – v severních a 

středních oblastech státu jsou výrazně častěji zastoupeny svobodné matky/otcové a 

rozvedení či právně odloučení rodiče, na jihu země zůstává vysoký podíl vdov/vdovců. 

Přestože je Itálie státem s obecně nižší participací žen na trhu práce, v případě 

osamělých matek to neplatí. Kvóta osamělých pracujících matek s nezletilým dítětem – 

70% v roce 2006 – je nejen mnohem vyšší než u matek se stejně starým dítětem žijících 

v manželství (partnerství), ale přibližuje se dokonce hodnotám ze skandinávských zemí 

s tradičně vysokou mírou účasti žen na trhu práce168. Tento fakt lze vysvětlit zejména 

absencí účinné sociální ochrany pro osamělé matky – jedinou alternativou před 

propadem do chudoby je pro ně placená pracovní aktivita. K zajištění hlídání 

nezletilých dětí osamělé matky významně aktivizují pomoc v rámci rodinné sítě, neboť 

nemají dostatečné finanční zdroje na placené služby a sektor nabízených veřejných 

služeb je značně poddimenzovaný. Existence silné rodinné sítě pomoci je tak posledním 

z italských specifik. Osamělí rodiče se často obracejí na svou původní rodinu s prosbou 

o  podporu, nezřídka se také vracejí i s nezletilými dětmi bydlet znovu ke svým rodičům 

(ricoabitazione).       

     

5.7.2 Rizika osamělého rodičovství 

 

V souvislosti s osamělým rodičovstvím je možno zmínit zejména dva rizikové faktory: 

-  ztráta kontaktu s druhým rodičem, zpravidla otcem 

O tomto fenoménu blíže pojednávám v podkapitole o rozvodu manželství. 

 - ekonomické znevýhodnění  

Osamělé rodičovství s sebou přináší zvýšené riziko výrazného ekonomického propadu, 

zvláště zůstane-li pečujícím rodičem matka. Ženy coby osamělé matky jsou na trhu 

práce velmi zranitelné a bývají v Itálii nezřídka obětí diskriminace. Jak analyzují 

                                                 
168 ZANATTA, A. L., 2008, Le nuove famiglie, Bologna: Il Mulino, 2008, str. 56. 



76  
 

Barbagli a Saraceno, k ohrožení chudobou významně přispívají i nedostatečné částky 

vyměřeného či reálně hrazeného výživného na nezletilé děti169. Počet osamělých matek, 

nacházejících se příjmově pod hranicí chudoby, je v Itálii v porovnání s údaji z dalších 

evropských států nižší. Vysvětlení je možno spatřovat v koexistenci následujících 

faktorů: nižší poměr mladých osamělých matek, které jsou ekonomicky nejzranitelnější; 

vyšší participace osamělých matek na trhu práce; v neposlední řadě pak hmotná i 

nehmotná podpora ze strany původní rodiny. 

 

5.8 Rodiny cizinců, rodiny s cizinci 

 

Zatímco dříve byla Itálie právem nazývána zemí emigrantů, neboť mnozí zejména 

mužští obyvatelé odcházeli do zahraničí za prací, po svém prudkém hospodářském 

rozkvětu v sedmdesátých letech minulého století se poprvé stává zemí imigrantů, 

zvláště z nečlenských států tehdejšího EHS170.  

V období 70. až 80 let dochází v Itálii ke čtyřem nejdůležitějším migračním 

procesům: první zahrnuje převážně mužské migranty z Tuniska, kteří přicházejí za prací 

v zemědělství a rybářství na Sicílii; druhý zahrnuje migrantky z Filipín, Eritrei, Srí 

Lanky, Somálska a Jižní Ameriky, které hledají uplatnění v domácnostech ve větších 

italských městech; třetí tvoří muži z Jugoslávie, přijíždějící jako stavební dělníci; 

poslední zahrnuje vlnu politických uprchlíků (utečenců) (např. z Chile) či asijských a 

afrických studentů, zapsaných ke studiu na italských universitách. Po těchto čtyřech 

migračních vlnách dochází k dalším v průběhu 80. a 90 let, přičemž nejpočetněji 

zastoupni jsou imigranté z Maroka, jež mezi lety 1991 až 2001 představují nejpočetnější 

skupinu obyvatel z nečlenských států EHS s povolením k pobytu171. Ale národnostní 

rozptyl imigrantů, přicházejících v té době do Itálie, byl nezvykle pestrý, vžilo se proto 

užívání označení „italský migrační archipel“ („arcipelago italiano migratorio“). 

                                                 
169 BARBAGLI, M., SARACENO, C., 1998, Separarsi in Italia, Bologna: Il Mulino, 1998. 
170 Více in PUGLIESE, E., 1996, L΄immigrazione, in Storia delĺ Italia repubblicana, Einaudi, vol.III, 1, 
1996, Torino, str. 933 - 983; REYNERI, E., 1996,  Sociologia del mercato del lavoro, Bologna: Il mulino, 
1996. 
171 BARBAGLI, M., 2008, Immigrazione e sicurezza in Italia, Bologna: Il Mulino, 2008, str. 48. 
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Po relativní stabilizaci migrace v polovině 90. let dochází opětovně k rapidnímu 

nárůstu počtu nově příchozí cizinců. Pozorovatelné jsou tři základní proměny 

v migračních procesech. Nejzásadnějí změnou je skutečnost, že začínají převažovat 

imigranté z tzv. východní Evropy a postkomunistických států, a to na úkor imigrantů ze 

severní Afriky. Jestliže v roce 1991 tvořili z hlediska státní příslušnosti dvě 

nejpočetnější skupiny Maročané a Tunisané, v roce 2011 jejich místa zaujímají Rumuni 

a Albánci172. 

Zadruhé se proměnila struktura příchozích imigrantů z hlediska pohlaví, věku a 

občanskoprávního stavu. Ubývá mladých svobodných mužů, naopak se zvyšuje podíl 

žen a vdaných/ženatých imigrantů. Zatřetí se mění i geografická distribuce 

přicházejících imigrantů. Přestože od počátku imigračních procesů se imigranté 

usazovali zejména v ekonomicky vyspělejší severní a střední části země, v posledních 

letech došlo k výrazné akceleraci této tendence. V roce 1992 byla kvóta cizinců na 

severu státu 2,6 krát vyšší než na jihu Itálie, v roce 2007 tato byla již 4,3 krát vyšší173. 

Fenomén migrace do Itálie je charakterizován dynamikou kvantitativní, tak i 

kvalitativní. Z analýzy údajů ze sčítání obyvatelstva v letech 2001 a 2011 zjistíme, že za 

uvedené období došlo téměř k ztrojnásobení počtu cizinců žijících v Itálii (residenti 

stranieri) -  z 1 334 889 na 3 769 518, takže v současnosti tvoří 6,9% všech obyvatel 

Itálie174.  

V průběhu posledních desetiletí můžeme vysledovat zásadní transformaci 

v postojích a chování zahraničních imigrantů v Itálii, neboť tito se čím dál častěji 

orientují na trvalé usídlení v zemi. Zmíněnou tendenci jasně prokazují následující 

indikátory: nárůst počtu „znovusloučených“ rodin, soustavně rostoucí přítomnost dětí 

cizinců v italských školách a stoupající počet cizinců pracujících v pracovních úvazcích 

podle smluv na dobu neurčitou175. Emigrace do Itálie přestává být krátkodobým 

individuálním projektem, naopak se stává dlouhodobou a někdy i trvalou záležitostí, jež 

pak mnohdy vyúsťuje ve sjednocení rodiny (u nadnárodních rodin) či založení rodiny 

nové (smíšené rodiny či rodiny s partnerem cizincem). Jedná se tedy o zásadní 

                                                 
172 ISTAT, 2012, Rapporto annuale 2012. La situazione del Paese, Roma: Istat, 2012, str. 65. 
173 BARBAGLI, M., 2008, Immigrazione e sicurezza in Italia, Bologna: Il Mulino, 2008, str. 51. 
174 ISTAT, 2012, Rapporto annuale 2012. La situazione del Paese, Roma: Istat, 2012, str. 61 – 63. 
175 VALTOLINA, G. G., 2012, Le famiglie immigrate, str. 125 in DONATI, P., 2012a, str. 125 – 153. 
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kvalitativní proměnu v situaci Itálie – ze země emigrantů se nově stává zemí imigrantů, 

navíc imigrantů usilujících o zdejší trvalé usídlení a založení/obnovení rodiny. 

 

5.8.1 Nadnárodní rodiny  

 

Za „nadnárodní“ budu v souladu s definicí Valtolina považovat  takovou rodinu, jejíž 

jednotliví členové žijí sice po určitou dobu odděleně od ostatních členů, ovšem stále si 

uchovávají silné pouto k rodinné jednotce176. Italská zkušenost umožňuje s jistou mírou 

schematizace kategorizovat tamní nadnárodní rodiny do tří typů177. 

Klíčovou otázkou u nadnárodních rodin bývá zajištění péče na dálku („caring“a 

distanza) o potomky či příbuzné, kteří zůstávají v zemi původu. Tato bývá imigranty 

v převážné míře vnímána jako morální povinnost, zahrnující jak aspekt materiální péče, 

tak aspekt osobního zájmu o opečovávanou osobu, což je vlivem rozvoje prostředků 

komunikace (e-mail, mobilní telefony, web-kamery) poněkud snazší než v minulosti.  

Zejména rodičovství na dálku provázejí podle průzkumů ambivalentní pocity 

rodičů i dětí. Zvláště v případě situací významných pro rodinu (svatby, pohřby, 

rozvody, tradiční oslavy) pociťují nemožnost být spolu obě strany zvlášť negativně. 

Péčí o potomka bývá v zemi původu pověřena některá z žen v příbuzenstvu, a to i 

tehdy, zůstává-li přítomen otec dítěte. Ten se jen zřídka uplatňuje v roli hlavního 

caregiver178. Ani významné ženské migrační vlny tedy nepřinesly zásadnější rozdíl 

v redefinici rodinných a pracovních rolí uvnitř nadnárodních rodin. Otec stále bývá 

vnímán jako ten, kdo je primárně zodpovědný za materiální zabezpečení rodiny, jeho 

případné fyzické odloučení nevnímají většinově děti tak citlivě. Od matek se naopak 

očekává převážně pozornost, příchylnost a starostlivost, a to i tehdy, jsou-li výdělečně 

                                                 
176 VALTOLINA, G. G., 2012, Le famiglie immigrate, str. 141 in DONATI, P., 2012a, str. 125 – 153. 
177 VALTOLINA, G. G., 2012, Le famiglie immigrate, str. 141 in DONATI, P., 2012a, str. 125 – 153:  
 - nadnárodní rodiny „jezdící“ (famiglie transnazionali circolanti), charakterizované geografickou 
mobilitou v obou směrech, tedy vzájemnými relativně častými návštěvami, pobyty dětí v zemi práce 
rodičů, apod. 
- nadnárodní rodiny mezigenerační (famiglie transnazionali intergenerazionali), v nichž často člen 
rodiny plánuje žít a pracovat v Itálii pouze v omezeném časovém rámci několika let, přičemž se pokouší 
maximalizovat ekonomické benefity z pracovní činnosti; často se jedná o pracující ženy s již odrostlými 
vlastními dětmi 
- nadnárodní pedocentrické rodiny (famiglie transnazionali puerocentriche), u nichž převažují matky 
malých dětí, pracující v Itálii za účelem hrazení nákladů na péči a vzdělání o potomka v zemi původu, 
často velmi vzdálené od Itálie (Filipíny, Jižní Amerika). 
178 VALTOLINA, G. G., 2012, Le famiglie immigrate, str. 146 in DONATI, P., 2012a, str. 125 – 153. 
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činné v zahraničí179. Principiální roli matek-imigrantek v zajištění citové výchovy dítěte 

potvrdila například i studie prováděná mezi dospívajícími dětmi filipínských rodičů, 

pracujících v Itálii. Jak mladiství, vyrůstající v zemi původu, tak ti, kteří byli později 

„znovuspojeni“ s rodinou v Itálii, potvrzovali, že migrace matky pro ně byla bolestivější 

než migrace otce180. Jak upozornil P. Bonizzoni, bývají matky emigrantky na rozdíl od 

otců emigrantů navíc obviňovány z fyzické nepřítomnosti nejen vlastními dětmi, ale i 

původní komunitou181.  

V kontextu italské sociální i imigrační politiky navrhuje G. G. Valtolina věnovat 

pozornost třem skupinám opatření. Zaprvé se soustředit na potřeby dospělých žen 

imigrantek, neboť z pozorování nadnárodních rodin i analýzy pracovního trhu (včetně 

stínové ekonomiky) a nabídky sociálních služeb vyplývá, že Itálie bude i v budoucnu 

nadále nutně  potřebovat jejich přítomnost a pracovní aktivitu. Zadruhé je třeba 

legislativně i fakticky usnadnit proces znovusjednocování rodin (ricongiungimento 

familiare). Třetí možný bod zájmu představují členové nadnárodní rodiny, zejména děti 

migrantů a osoby vyžadující péči, kteří zůstali v zemi původu a jimž navrhuje Valtolina 

poskytovat různými způsoby mimo jiné psychickou a vzdělávací podporu182.  

 

5.8.2 Smíšené páry  

 

Dalším z nových typů rodin, v Itálii významně přítomných, jsou i smíšené páry 

(manželství), označované jako coppie miste. Tedy takové, ve kterých mají partneři 

odlišné občanství, případně občanství shodné (jedním z partnerů však nabyté až 

v průběhu života), ale liší se prvním jazykem komunikace, náboženstvím, nebo 

etnicitou183. Hovořím-li tedy o cizinci, je za něj  považován i italský státní občan, je-li 

však kulturním cizincem ve výše naznačeném smyslu. 

Zatímco dříve se objevovali smíšené sňatky s partnerem ze států s relativně 

homogenní kulturní, sociální, politickou i náboženskou zkušeností (zejména ze západní 
                                                 
179 DREBY, J., 2006,  Honor and Virtue: Mexican parenting in the Transnational  Context, in Gender 
and Society, N. 20, 2006, str. 32 – 59. 
 
180 SCALABRINI MIGRATION CENTER, 2004, Hearts Apart. Migration in the Eyes of Filippino 
Children, Manila: Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants, 2004. 
181 BONIZZONI, P., 2007, Famiglie transnazionali e ricongiunte: per un approfondimento nello studio 
delle famiglie migranti, in Mondi migranti, N. 2, 2007, str. 91 – 108. 
182 VALTOLINA, G. G., 2012, Le famiglie immigrate, str. 148 in DONATI, P., 2012a, str. 125 – 153. 
183 ZANATTA, L., 2008, Le nuove famiglie, Bologna: Il Mulino, 2008,  str. 119. 
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Evropy), v posledních dekádách - i vlivem procesu globalizace – přibývá vztahů 

s partnerem ze zcela jiné kulturní, případně náboženské oblasti. Smíšené svazky jsou 

zajímavou psychosociální laboratoří, ve které dochází ke každodenní konfrontaci 

kultury a životního stylu partnerů, jakož i k hledání a rozvíjení nových způsobů 

interakce mezi partnery, případně i mezi partnery a dětmi. 

Z hlediska statistického zaznamenání tohoto relativně nového fenoménu je 

prozatím třeba si v Itálii vystačit s omezenými zdroji, existující data jsou ještě 

nedostatečná a fragmentární. Přesto lze, byť s vědomím možného dílčího zkreslení, i na 

jejich základě vysledovat některé zajímavé skutečnosti. Jestliže počet uzavřených 

manželství mezi Italy a Italkami postupně klesá, pak počet manželství s cizincem/kou 

naopak poměrně prudce roste (v roce 1992 se jednalo o 8 634 sňatků, v roce 2005 to již 

bylo 23 500, což odpovídá asi 9,6% ze všech v Itálii uzavřených manželství v tomto 

roce)184. Mnohem častěji se sezdávají italští muži s cizinkou, než italské ženy 

s cizincem – v roce 2005 byl poměr přibližně 80% ku 20% ze všech uzavřených 

smíšených manželství185. Italští muži volí nejčastěji partnerku ze zemí střední a 

východní Evropy (Rumunsko, Ukrajina, Polsko, Albánie, Moldávie a Rusko), zatímco 

ženy Italky preferují nově (dříve převládali Němci a Angličané) partnery ze severní 

Afriky (zejména Maroka či Tuniska)186. Z geografického hlediska se smíšená 

manželství vyskytují nejčastěji v regionech s početnějším zastoupením imigrantů, 

zejména v severních a centrálních oblastech státu. 

Motivace k uzavření smíšeného manželství se liší, stejně jako u „tradičních“ 

manželství, případ od případu. U smíšených manželství je však často v Itálii zmiňována 

i motivace specifická, označovaná odborníky jako recipročně-kompenzační směna 

(scambio reciproco compensatorio). Ta pracuje s hypotézou, že do smíšených 

manželství vstupují častěji Italky/Italové, kteří jsou na „manželském trhu“ nějakým 

způsobem hendikepovaní, a tudíž obtížněji sezdatelní. Jedná se zejména o již 

rozvedené, starší nebo zdravotně postižené jedince. Sňatek s cizincem jim poskytne 

manžela, většinou mladšího a s vyšším dosaženým vzděláním. Kompenzací pro partnera 

cizince pak je zisk státního občanství a snadnější sociální integrace. Sporá statistická 

                                                 
184 ISTAT, 2007, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2006, Roma: Istat, 2007. 
185 Není však zřejmé, zda-li tento nepoměr není částečně způsoben i tím, že italské ženy budou 
pravděpodobně častěji následovat svého partnera do ciziny a tam uzavřené manželství se do této italské 
statistiky nepromítne. 
186 ISTAT, 2007, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2006, Roma: Istat, 2007.  
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data, která jsou k dispozici, prozatím tuto hypotézu spíše potvrzují. Statistická data také 

potvrzují, že u smíšených manželství je vyšší rozvodovost/odlukovost než u „italského“ 

manželství187. Rozdílná míra rozvodovosti však může být do určité míry ovlivněna i 

tím, že některá smíšená manželství jsou od počátku konstruována jako simulovaný 

právní úkon, jehož skutečným smyslem je zejména umožnit snadnější nabytí státního 

občanství cizinci, což je někdy doprovázeno poskytnutou finanční protihodnotou. 

Taková manželství jsou již dopředu uzavírána jen jako dočasná.   

Jestliže se ze smíšeného manželství narodí děti, vyvstává klíčová otázka, jakou 

budou mít kulturní identitu. Gabriela Favaro, odbornice na interkulturní výchovu, 

identifikuje tři možné modality: bikulturní volbu, asimilaci nebo konfliktní vyjednávání. 

Za optimální přitom považuje právě první způsob188.  

 

 

 

 

 

                                                 
187 ISTAT, 2007, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2006, Roma: Istat, 2007. 
188 FAVARO, G., 1996, Da radici diverse. Famiglia mista e scelte educative, in TOGNETTI 
BORDOGNA, M., 1996, Legami familiari e immigrazione: i matrimoni misti, Torino: Ĺ Harmattan Italia, 
1996: 
 Bikulturalismus umožňuje dítě vychovávat za působení tradic a jazyka obou rodičů, což dítěti rozšiřuje 
obzor a dozajista jej obohacuje. Některá klíčová rozhodnutí jsou odložena na pozdější dobu a ponechávají 
se demokraticky na dítěti samém, například volba náboženské příslušnosti. Tento model je nejčastěji 
přítomen u rodin kosmopolitních, kde mají oba partneři vyšší vzdělání. Druhý způsob kulturní výchovy, 
tedy asimilace, bývá volen zpravidla „v zájmu dítěte“, aby se ulehčila jeho sociální a kulturní integrace. 
Za asimilaci se však platí vysoká cena v podobě sociální neviditelnosti a negace jedné části rodinné 
historie i přítomnosti. Třetí modalita, tedy konfliktní vyjednávání, je přítomna zvláště u asymetrických 
partnerských vztahů. Jeden z manželů prosazuje svoji vůli na úkor druhého, a to s odvoláváním se na 
svou autoritu nebo náboženství. 
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6.  PŘÍMÁ FINAN ČNÍ OPATŘENÍ VE PROSPĚCH RODIN 

 

 

Pro-rodinné politiky veřejných zásahů ve prospěch rodin (kompenzující zejména 

zvýšené náklady spojené s rodičovstvím) jsou z hlediska financování v Itálii ze strany 

státu, resp. i dalších veřejnoprávních korporací realizovány v zásadě dvojím způsobem: 

1.  jako přímé veřejné výdaje na oblast rodinné politiky 

V první kategorii pak může rozlišit mezi peněžními transfery přímo ve prospěch 

potřebných, nebo finančním krytím systému služeb. Pod kategorii přímých opatření lze 

v Itálii subsumovat zejména přídavek rodinné skupině (Anf), sledující primárně účel 

navýšení příjmu rodiny, jakož i další dávky, které usilují především o redukci rizika 

chudoby. 

2.  prostřednictvím nastavení daňového systému, tedy jako opatření nepřímá. 

V následující části se podrobněji zaměřím na základní přímá opatření ve 

prospěch rodin, která jsou na území Itálie realizována. 

 

 

6.1 Rodinné přídavky 

 

6.1.1. Počátky vzniku rodinných přídavků v Itálii 

 

Rodinné přídavky (assegni familiari) byly v Itálii zavedeny národní kolektivní 

smlouvou z 11. října 1934, která též zkracovala pracovní týden z 48 hodin na 40 hodin 

za současné redukce mezd. Správou byla pověřena nově vzniklá Národní pokladna pro 

rodinné přídavky (Cassa nazionale per gli assegni familiari). 

U zrodu italských rodinných přídavků stála idea horizontální redistribuce, tedy 

peněžní solidarity rodin bezdětných s rodinami s dětmi, neboť měly zlepšit tíživou 

ekonomickou situaci námězdně pracujících otců s nezaopatřenými dětmi. Jednalo se o 

peněžní plnění formou přídavku ke mzdě zaměstnanců v průmyslu, později i 

zaměstnanců v jiných sektorech. V roce 1940 došlo k inkluzi dalších kategorií závislých 
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osob - manželky a rodičů, poté i dalších členů širší rodiny. Výplata rodinných přídavků 

byla hrazena zprvu převážně, později zcela výlučně ze zdrojů zaměstnavatele. Jednalo 

se o institut založený na pojistném principu. Zaměstnanci ve veřejném sektoru měli za 

splnění stanovených podmínek nárok na jiný typ rodinného přídavku, tzv. aggiunta di 

famiglia. 

Rodinné přídavky patřily - spolu s prémiemi za porodnost, uzavření manželství a 

daní z celibátu – k ústředním nástrojům fašistické rodinné politiky, sledující dílem 

pronatalitní cíle, dílem podporu male breadwinner systému. Obdobné rysy vykazovala i 

rodinně-politická opatření ve frankistickém Španělsku. Problematická u koncepce 

rodinných přídavků v těchto autoritářských režimech nebyla prostá natalitní motivace 

(pomineme-li rasové a nacionální aspekty), neboť ta stála u zrodu rodinných přídavků a 

potažmo rodinné politiky obecně i v demokratických zemích, typicky ve Francii. 

Koncepčně nevhodné se ale ukázalo rozšíření katalogu závislých osob o další příbuzné 

otce rodiny, který byl jako příjemce přídavků považován za zodpovědného za výživu 

celé rozvětvené rodiny189. Oproti tomu ve většině evropských států sloužily rodinné 

přídavky primárně pouze ke kompenzaci nákladů spojených s přítomností dítěte v 

rodině, nikoli nákladů spojených se zaopatřením dalších ekonomicky závislých členů 

rodiny.  

I po pádu fašistického režimu přetrvávala kontinuita v koncepci italských 

rodinných přídavků. Stále zůstávaly dávkou nikoli zcela universální, protože náležely 

pouze pracujícím v závislém postavení, tedy zaměstnancům, a to jen těm, kteří měli pro 

ten případ pojištění. Partikularismus a kategorizace podle profesní příslušnosti a 

charakteru výdělečné činnosti, coby jedny z typických rysů italského welfare systému, 

tak byly viditelně přítomny i v koncepci rodinných přídavků. Příjemce dávky 

(capofamiglia až do roku 1977!) získával nadále finanční kompenzaci za zvýšené 

náklady v podobě zaopatření nejen nezletilých dětí, ale i manželky a rodičů. Jednalo se 

tedy obsahově skutečně o „rodinné přídavky“, nikoli pouze „přídavky na děti“.  

 

 

 

 

                                                 
189 SARACENO, C., NALDINI, M., 2007, Sociologia della famiglia, Bologna: il Mulino, 2007, str. 259. 
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6.1.2 Gorrieriho reforma 

 

Od 80. let dochází k pozvolnému procesu transformace italského systému rodinných 

přídavků, který doznal svého vrcholu v podobě tzv. Gorrieriho reformy190 z roku 1988. 

Reforma do italského právního řádu uvedla nový jednotný typ rodinných přídavků, 

nazvaných přídavek rodinné skupině (assegno al nucleo familiare, ANF). Stalo se tak 

zákonným opatřením z 13. března 1988, č. 69, konvertovaným s dílčími změnami do 

zákona z 13. května 1988, č. 153.  

ANF byla koncipována jako testovaná peněžní dávka pomoci potřebným 

rodinným skupinám, které splňují zákonem stanovená kritéria. Výše dávky se neodvíjí 

ani od počtu nezaopatřených dětí (či dalších příbuzných), ani od počtu výdělečně 

činných osob191, ale výlučně od celkového počtu členů posuzované rodinné skupiny 

(nucleo familiare) a jejich společného rodinného příjmu (reddito familiare). Výplata 

peněžního plnění zůstávala i nadále na zaměstnavatelích, příspěvky do systému byly 

proporcionální ke mzdě zaměstnance.   

Okruh společně posuzovaných osob – tedy rodinné skupiny - byl pro účely 

rodinných přídavků vymezen následovně: zaměstnanec, jeho manžel/ka (pokud nejsou 

právně i fakticky odloučeni), nezletilé děti, zletilé děti (pracovně nezpůsobilé a 

nesezdané, a to bez věkového omezení), sestry, bratři a vnuci žadatele (nesezdaní a 

práce neschopní a současně jsou oboustranně osiřelí a nenáleží jim pozůstalostní 

důchod). Rodinná skupina se vymezením liší jak od nukleární rodiny v tradičním pojetí, 

tak od tzv. ohlášené rodiny; nepřekrývá se ani s okruhem osob, vůči kterému existuje 

vyživovací povinnost či kteří jsou považováni za závislé pro daňové účely.  

V průběhu legislativního procesu došlo k vypuštění návrhu, aby byli do rodinné 

skupiny zahrnováni i nesezdaní partneři. Ochrana manželské instituce a snaha důsledně 

se vyhnout jakémukoli legislativnímu uznání (zrovnoprávnění) faktických rodin však 

přinesla paradoxní a konzervativními legislativci pravděpodobně nezamýšlený efekt. 

Nesezdaný partner/ka s dítětem totiž může sám/a nárokovat vyplacení dávky, přičemž 

se rodinná jednotka posuzuje shodně se situací rodiče samoživitele s dítětem. Zákonná 

                                                 
190 Nesoucí název podle Ermanna Gorrieriho (1920 – 2004). 
191 Nedochází tedy k automatickému znevýhodnění dvoupříjmových rodin na úkor rodin 
jednopříjmových. 
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kritéria jsou tedy nastavena tak, že z dvoupříjmových párů, pečujících o děti, jsou 

zvýhodňovány dvojice nesezdané na úkor manželských párů192. 

Nárok na výplatu dávky vzniká, jestliže je společný příjem rodinné skupiny 

tvořen alespoň ze 70% příjmy ze zaměstnanecké (závislé) činnosti a zároveň 

nepřesahuje částku, stanovenou zákonem každoročně s platností od 1. července do 30. 

června roku následujícího. 

Původní Gorrieriho návrh byl inspirován ideou jednoduchých základních kritérií pro 

určení potřebnosti rodinné skupiny a následnou výplatu dávky. Eventuální specifika, 

například další znevýhodnění rodinné skupiny (zdravotní postižení, apod.), měla být 

zohledněna v jiných – doplňkových - systémech dávek/pomoci. Parlamentní proces 

však kritéria jednoduchosti opustil a přijal komplikovanější verzi, která zohledňovala i  

existenci těchto specifických situací v rodinné skupině. 

 

6.1.3 Současná podoba dávky ANF 

 

Přestože základní koncepce dávky zůstala nezměněna, došlo v následujících letech  

k dílčím modifikacím, a to zejména v souvislosti s přijetím zákona z 27. prosince 2006, 

č. 296. Za nejdůležitější z těchto změn můžeme označit: 

1.  navýšení a remodulaci výše dávky, rozšíření okruhu společně posuzovaných 

osob 

Až do poloviny devadesátých let byly dávky vypláceny v jednotné výši pro všechny 

žadatele, poté došlo k dílčím a nekoncepčním úpravám ve prospěch potřebných 

rodinných skupin (zejména početných rodin, rodin s osamělým rodičem či 

nízkopříjmových rodin). Nepodařilo se však zabránit propadu mnoha rodinných skupin 

do „pasti chudoby“, a to zpravidla těch, jejichž příjem byl jen těsně nad hranicí 

stanovenou pro přiznání nároku na dávku193. 

Zákonodárce reagoval změnou právní úpravy, zavádějící cit. zákonem jednotlivé 

výše dávky, každoročně vyhlašované s platností od 1. července do 30. června roku 

následujícího. Se stejnou časovou platností je každoročně vyhlašována i výše 

maximálního příjmu rodinné skupiny, nutného k získání nároku na přídavek. Nově jsou 

                                                 
192 Nejenže se nepřihlíží k příjmu druhého fakticky spolužijícího rodiče, ale navíc nemusí tento příjem 
splňovat ani zákonný požadavek na minimálně 70% podíl ze závislé (zaměstnanecké) činnosti. 
193 GUERRA, M. C., 2011, Fisco e welfare per le famiglie, str. 242 in ASCOLI, U., 2011. 
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také do rodinné skupiny započítávány nezaopatřené zletilé děti - studující či učni - ve 

věku mezi 18 a 21 lety, kteří jsou členy „početné rodinné skupiny“, tj. takové, která má 

alespoň 4 děti ve věku nepřesahujícím 26 let. 

2. změny ve financování dávky 

Systém financování dávek doznal zcela zásadních změn. Historicky se na finančním 

krytí nákladů na rodinné přídavky podíleli takřka výlučně zaměstnavatelé. Tuto 

koncepci aprobovala i úprava ANF. Postupně však - s tím, jak se začínala opouštět 

myšlenka horizontální redistribuce ve prospěch redistribuce vertikální, docházelo ke 

snižování alikvotní částky hrazené zaměstnavatelem. Proces vyvrcholil v roce 2006, 

neboť od té doby jsou náklady na dávky hrazeny prakticky v plném rozsahu z veřejného 

rozpočtu. 

Přes změny ve financování zůstává u většiny žadatelů shodný způsob výplaty 

dávky. Je vyplácena měsíčně, když zaměstnavatel skrze účet u INPS navýší o 

příslušnou částku zaměstnanci mzdu. U zbylých kategorií194 příjemců dávky provádí 

výplatu přímo pracoviště INPS.  

Přídavek rodinné skupině (ANF) tedy nemá charakter základní plošné dávky pro 

rodiny s dětmi, kompenzující náklady na jejich výchovu. Přetrvává dvojí omezení: 

zaprvé v okruhu oprávněných žadatelů (stále trvá požadavek na minimálně 70% 

z rodinného příjmu ze závislé činnosti)195, zadruhé v means-testování žadatelů. Celý 

systém je disorganický a ne zcela důvodně stále preferuje některé kategorie rodinných 

skupin na úkor skupin jiných.  

 

6.2 Ostatní nástroje 

 

Na konci devadesátých let započala v Itálii širší diskuse o nutnosti adresné podpory 

rodin s dětmi. Jako klíčové byly identifikovány dva problémy: chudoba vícečetných 

rodin a alarmující pokles porodnosti. K řešení prvního z nich mělo přispět zavedení 
                                                 
194 Např. pracovníci v zemědělské výrobě zaměstnaní na dobu určitou, zaměstnanci podniků v konkursu, 
příjemci dávky z titulu pojištění. 
195 Pro rodinné skupiny, které nesplňují toto kritérium a zároveň jejich příjem nepřesahuje zákonem 
stanovenou mez, připadá v úvahu pouze výplata velmi nízkých přídavků, stále nazývaných assegni 
familiari., nebo obecní rodinný přídavek (Assegno per il nucleo familiare dei comuni). 
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dvou zcela nových dávek, založených na means-testování příjemců, a sice přídavku  

rodinné skupině s nejméně 3 nezletilými dětmi (l΄assegno al nucleo familiare con 

almeno 3 figli minori – ANF3) a přídavku v mateřství (l΄assegno di maternita). 

Pronatalitní motivace stála za zrodem tzv. bonus bebe. Uvedené nástroje zůstávají 

jedněmi z prvních pokusů o narušení  italského poválečného modelu neexistujících 

rodinně-politických opatření.  

 

6.2.1 Přídavek rodinné skupině s nejméně 3 nezletilými dětmi  

 

Tento obecní přídavek byl do italského systému zaveden na základě podnětů Onofriho 

komise. Dávka je z hlediska beneficientů universální (neobjevuje se zde tedy typická 

kategorizace a přiznání pouze některým typům pracovníků), ovšem selektivní z hlediska 

prokázání potřebnosti – jedná se o dávku means-testovanou za pomoci indikátoru ISE. 

Rodinná skupina je pro účely tohoto ukazatele definována odlišně než pro rodinné 

přídavky, a sice jako členové ohlášené rodiny a zároveň i nespolužijící daňově závislé 

osoby (pro účely vyměření daně z příjmu fyzické osoby). Přídavek při splnění kritérií 

pro přiznání nároku – přítomnost alespoň jednoho rodiče a tří nezletilých dětí v rodinné 

jednotce a současně splnění testu potřebnosti – není vyplácen v jednotné výši, ale 

odstupňovaně podle příjmové a majetkové situace žadatelovy rodinné skupiny. Žádost o 

přiznání přídavku se podává v obci, která je místem bydliště žadatele. Obec vyplácí 

dávku měsíčně prostřednictvím INPS. 

 

6.2.2 Státní přídavek v mateřství  

 

Italské právo uzákonilo čl. 74 dlgs z 26. března 2001, č. 151 státní přídavek v mateřství 

(Assegno di maternita a carico dello stato), tedy jistou formu finanční pomoci i 

matkám, které nejsou oprávněny čerpat dávky v mateřství (indennita di maternita, viz. 

kapitola 9.), resp. jsou jimi zabezpečeny nedostatečně. Státní přídavek v mateřství je 

poskytován z prostředků státu, administraci a výplatu provádí INPS. Oprávněnými 

žadateli jsou italští občané, občané členských států EU (rezidenti v Itálii) nebo občané 
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nečlenských států, jsou-li držiteli „povolení k pobytu pro dlouhodobý pobyt“196 -  

jestliže jsou řádnými rezidenty v okamžiku narození dítěte (resp. jeho vstupu do rodiny 

v případě adopce) a současně splňují jednu z následujících podmínek: 

- matka byla výdělečně činná do porodu dítěte a přísluší jí nárok na ekonomické 

zabezpečení z důvodu mateřství, za podmínky, že žadatelka odváděla příspěvky na 

pojistné pro případ mateřství alespoň po dobu 3 měsíců v období mezi 18 až 9 měsíci 

předcházejícími narození dítěte (vstup do rodiny) 

- matce nepřísluší zabezpečení z titulu pojištění pro případ mateřství, neboť po dobu 

nejméně 3 měsíců přerušila výdělečnou aktivitu – za podmínky, že do okamžiku 

narození dítěte neuplynula delší doba, než po kterou náležela výplata příslušné dávky (v 

nezaměstnanosti, nemocenské, apod.) a v každém případě ne doba delší než 9 měsíců 

- matka nemá příjem z výdělečné činnosti, neboť v průběhu těhotenství přestala 

pracovat, a to i z vlastní vůle (výpověď daná zaměstnavateli) za podmínky, že žadatelka 

v rozhodné době 18 až 9 měsíců před narozením dítěte odváděla alespoň po dobu 3 

měsíců příspěvky na sociální pojištění. 

Za shodných podmínek náleží přídavek ve specifických případech – opuštění dítěte 

matkou, úmrtí matky dítěte, svěření nezletilého dítěte do výlučné péče otce, adopce 

dítěte nesezdaným mužem – i otci dítěte. 

Žádost o přiznání dávky musít být u INPS uplatněna v prekluzivní lhůtě 6 

měsíců od narození dítěte, resp. jeho vstupu do rodiny. V případě zmeškání lhůty 

dochází ze zákona k zániku nároku na dávku, INPS však žádost postoupí příslušnému 

orgánu obce dle pobytu žadatele k posouzení, zda tento nesplňuje podmínky pro 

přiznání obecního přídavku v mateřství. 

Přídavek náleží v plné výši, jestliže žadatel nemá nárok na jiné zabezpečení pro 

případ mateřství (z titulu pojistného nebo příjmu z výdělečné činnosti), v redukované 

výši pak dorovnává rozdíl mezi ekonomickým zabezpečením žadatele a výší státního 

přídavku v mateřství. Výše jednorázově vypláceného přídavku je každoročně 

valorizována. Ze zákona je vyloučen souběh čerpání státního přídavku v mateřství a 

                                                 
196 Povolení k pobytu CE pro dlouhodobý pobyt (Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo) je vydáváno na dobu neurčitou a je přiznáno cizinci, který současně splňuje následující 
podmínky: 
- je nejméně 5 let držitelem platného povolení k pobytu 
- prokáže dostatečný příjem pro zabezpečení své i svých spolužijících rodinných příslušníků 
- prokáže možnost adekvátního ubytování. 
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obecního přídavku v mateřství, není však vyloučeno čerpání případných dalších 

příspěvků a plnění, poskytovaných na místní úrovni jednotlivými regiony či obcemi.  

     

6.2.3 Obecní přídavek v mateřství  

 

Druhý z nově zavedených přídavků v mateřství se nazývá obecní přídavek v mateřství 

(Assegno di maternita a carico dei comuni) a jeho právní úprava je také obsažena 

zejména v čl. 74 čl. dlgs z 26. března 2001, č. 151. Jedná se o peněžní dávku, přiznanou 

za splnění dalších stanovených podmínek ženám, které spadají pod jednu 

z následujících kategorií: 

- nevýdělečně činné matky (nezaměstnané, ženy v domácnosti, studentky, etc.) 

- výdělečně činné matky, které však nemají nárok na žádnou finanční pomoc 

v mateřství (tj. ani na dávky v mateřství, ani na státní přídavek v mateřství) 

- výdělečně činné matky, které mají nárok na jednu z výše uvedených forem finanční 

podpory v mateřství, ale tato ve svém souhrnu nedosahuje výše garantované obecním 

přídavkem v mateřství. 

Okruh oprávněných žadatelů je v zákoně vymezen šířeji než v případě státního 

přídavku v mateřství; oprávněnými žadateli jsou navíc i držitelé karty pro pobyt 

rodinného příslušníka - z nečlenského státu – italského občana nebo občana z členského 

státu EU197, nebo držitelé karty pro trvalý pobyt rodinných příslušníků z nečlenských 

států EU198. 

Nárok na přiznání obecního přídavku v mateřství je na rozdíl od státního 

přídavku podmíněn testem příjmové a majetkové situace žadatele a jeho rodinné 

skupiny, které nesmějí v souhrnu převyšovat hodnotu stanovenou pro ukazatel ISE v 

                                                 
197 Karta pro pobyt rodinného příslušníka - z nečlenského státu – italského občana nebo občana 
z členského státu EU (La carta di soggiorno per familiare non comunitario di citadino italiáni o 
comunitario) s pětiletou platností od data vyhotovení je vydávána na žádost občana z nečlenského státu 
EU, který pobývá v Itálii nejméně 3 měsíce a současně je rodinným příslušníkem italského občana nebo 
občana členského státu EU.  Za rodinné příslušníky se pro tyto účely považují: manžel/ka, potomci 
v přímé linii mladší 21 let nebo ve stavu závislosti a potomci v přímé linii manžela/ky, předci v přímé 
linii ve stavu závislosti a předci manžela/ky v přímé linii.  
198 Karta pro trvalý pobyt rodinných příslušníků z nečlenských států EU (La carta di soggiorno 
permanente per i familiari non comunitari) je vydána rodinnému příslušníkovi z nečlenského státu, 
jestliže na území Itálie oprávněně pobývá a spolužije s italským občanem nebo občanem členského státu 
EU po dobu nejméně 5 let.    
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tom kterém roce (vztahuje se k roku narození dítěte, resp. jeho vstupu do rodiny)199. 

Rodinná jednotka je vymezena shodně jako u dávky ANF3. Žádost o přiznání přídavku 

je třeba podat v prekluzivní lhůtě 6 měsíců od narození dítěte, resp. jeho vstupu do 

rodiny, a to na úřadě obce místa pobytu nebo u „Patronato“, kde je poskytována 

bezplatná pomoc.  

K posouzení splnění podmínek pro vznik nároku na přídavek dochází na úrovni 

obce, výplata v podobě jednorázové platby je však již prováděna prostřednictvím INPS. 

Výše přídavku je každoročně valorizována, není jednotná, ale opět odstupňovaná. 

Přídavek náleží za každé dítě, v případě vícečetného porodu (adopce) tedy dochází 

k jeho násobení počtem dětí.  

 

6.2.4 Bonus bebe a  příspěvek na nákup služeb péče o dítě  

 

Bonus bebe - jednorázová dávka typu porodného - byla do italského systému vtělena 

zákonem z 24. listopadu 2003, č. 326. Jak poznamenávají Saraceno a Naldini, 

zavedením tohoto opatření byly poprvé od pádu fašistického režimu v Itálii explicitně 

podpořeny pronatalitní cíle200. Nárok na bonus bebé vznikal až při narození druhého či 

dalšího dítěte v pořadí. Záhy, a sice již v rozpočtu pro období roku 2005, na výdaje 

nutné k výplatě dávek nebylo pamatováno. V roce 2005 došlo k modifikaci podoby 

bonus bebe tak, že získala univerzální charakter dávky náležející při narození každého 

dítěte v roce 2006, poté byla zrušena. Jednalo se o příspěvek v podobě jednorázově 

vyplácené částky 1 000 euro po narození dítěte. 

Aktuálně byla v italské právní úpravě – nařízením min. práce z 22. prosince 

2012 – zavedena možnost čerpat (prozatím experimentálně pouze pro rok 2013, 2014 a 

2015) nový selektivní příspěvek podmíněný testem příjmové a matekové potřebnosti. U 

italské veřejnosti se pro něj ne zcela šťastně vžilo označení Bonus bebe (Bb), byť 

normotvůrce důsledně užívá pojem příspěvek na nákup služeb péče o dítě (contributo 

per ĺ acquisto dei servizi per l΄infanzia). Oba typy dávek se zásadně odlišují: u „nového 

Bb“ se jedná o dávku selektivní, nikoli univerzální; jejím znakem je opakující se plnění, 

                                                 
199 Hodnota ukazatele ISE pro rodinnou jednotku o 3 osobách pro rok 2010 například činila 32 448,22 
Euro.   
200 SARACENO, C., NALDINI, M.,2007, Sociologia della famiglia, Bologna: Il Mulino, 2007, str. 261. 
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nemá tedy podobu una tantum; nesleduje také primárně pronatalitní cíle, ale 

má usnadnit návrat matek po skončení obligatorní mateřské dovolené zpět do práce, 

resp. přispět ke slaďování rodinného a pracovního života rodičů malých dětí. Při splnění 

kritérií příjmové/majetkové potřebnosti (za využití indikátoru ISEE) vzniká nárok na 

příspěvek v jednotné výši 300 euro měsíčně, vyplácený nejvýše po dobu šesti měsíců a 

určený expressis verbis k hrazení služeb péče o děti ve veřejných či soukromých 

akreditovaných zařízeních, nebo služeb soukromé osoby (baby-sitting). U 

zaměstnankyň na částečný úvazek bude příspěvek poměrně krácen; u pracovnic 

spadajících pod jiné správce pojištění než INPS bude vyplácen maximálně 3 měsíce. 

Příspěvek bude v případě kolektivních zařízení péče vyplácen prostřednictvím INPS 

přímo na účet těchto zařízení, v případě soukromé osoby se služby budou hradit 

prostřednictvím voucherů (buoni lavoro) – tyto způsoby výplaty by měly zaručit 

ochranu před možným využíváním příspěvku k jiným než zákonem anticipovaným 

účelům.  
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7. NEPŘÍMÁ FINAN ČNÍ OPATŘENÍ VE PROSPĚCH 

RODIN 

 

Úlevy v rámci daňového systému jsou jednou z významných forem, jimiž stát 

prostřednictvím přerozdělováním příjmů finančně podporuje definované typy rodin. K 

nepřímé  finanční podpoře je nebo bylo v Itálii využíváno institutů odpočtu nezdanitelné 

částky ze základu daně (detrazioni) a slevy na dani (deduzioni); uvažovalo se i o 

zavedení některé z forem společného zdanění.  

 

7.1 Daňová opatření ve prospěch rodin 

 

Italský daňový systém je notoricky znám nepřehledností, častými derogacemi a mnohdy 

opožděným zaváděním jinde fungujících institutů. Tak tomu bylo i v případě zavedení 

daně z příjmu fyzických osob (l´Imposta sul reddito delle persone fisiche - Irpef), 

progresivně zvyšované, která byla do daňového systému včleněna až v roce 1974. Od 

počátku byla připuštěna možnost odečíst od základu daně základní nezdanitelnou částku 

na závislé vyživované členy rodiny, jejichž okruh byl však ve srovnání s právními 

úpravami jiných evropských států stanoven značně extenzivně, srovnatelně snad jen s 

Belgií. Od základu daně tak bylo možno odečíst nejen základní nezdanitelnou částku na 

manželku/manžela či vyživované dítě, ale i na všechny další osoby, vůči kterým 

existuje v italském rodinném právu vyživovací povinnost (povinnost ekonomické péče) 

ve smyslu čl. 433 CC, pokud jejich vlastní příjem v rozhodném období nepřesahoval 

stanovenou výši. Jak shrnuje Maria Cecilia Guerra, „takto široká definice je jedním z 

prvků, které určují familialistický charakter našeho welfare státu“ 201. Základní 

nezdanitelné částky však byly stanoveny v odstupňované výši, disproporčně výrazně 

vyšší (až pětinásobně) byly částky na manžela/manželku; shodný princip zůstal 

zachován i v úpravě de lege lata. 

Daňový systém původně počítal s obligatorní kumulací příjmů obou manželů 

(resp. dalších závislých vyživovaných členů rodiny); příjmy manželky se pro účely 

                                                 
201 GUERRA, M. C., 2011, Fisco e welfare per le famiglie, str. 229, in ASCOLI, U., 2011, str. 225 – 255.  
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vyměření Irpef započítávaly do příjmů manžela, který byl jediným daňovým 

poplatníkem. Po reformě rodinného práva, která v roce 1975 de iure zrovnoprávnila oba 

manžele, byl však vydán zásadní nález Ústavního soudu č. 179/1976. Citovaný nález 

shledal právní úpavu Irpef za odporující ústavnímu principu rovnosti manželů, též 

současně odporující čl. 53 Ústavy202. 

V reakci na toto rozhodnutí byla povinnost započítávání příjmů manželky do 

příjmů manžela ještě téhož roku zrušena a jako jediný přípustný způsob danění pro 

účely Irpef bylo určeno individuální zdanění každé osoby (tedy i manželů). V praxi 

však nová úprava daňově znevýhodňovala jednopříjmové domácnosti,  tedy i tehdy 

velmi typický rodinný model sezdané dvojice, ve které žena zůstává po svatbě v 

domácnosti a živitelem je pouze muž. Negativní důsledky vůči tomuto rodinnému 

modelu předvídal již i výše citovaný nález Ústavního soudu a apeloval na změnu 

úpravy, když ve svém odůvodnění shrnul, že by bylo žádoucí vybudovat „systém 

založený na odděleném zdanění příjmů obou partnerů, ale současně připustit možnost 

zvolit odlišný systém danění, který usnadní vznik a rozvoj rodiny a zohlední pozici ženy 

v domácnosti...“203. Úsilí o daňovou „ochranu“ popsaného rodinného modelu se v 

právní úpravě projevilo bezprostředně zvýšením základní nezdanitelné částky na 

manžele/ku v domácnosti. 

Přestože byl po určitou dobu systém odpočitatelných položek za daňově závislé 

členy rodiny nahrazen systémem slev na dani, v současnosti se právní úprava opět 

navrátila k systému odpočtu nezdanitelných částek ze základu daně204. Základní úpravu 

obsahuje zákon o státním rozpočtu pro rok 2013 (Legge di Stabilita 2013). Konkrétní 

výše odpočtu nezdanitelné částky ze základu daně na závislé vyživované členy rodiny je 

odstupňovaná a liší se v závislosti na deklarovaném příjmu poplatníka. Citovaným 

zákonem došlo k navýšení nezdanitelných částek ze základu daně za děti, orientačně - 

vzhledem k popsanému -  u dítěte mladšího 3 let z 900 euro na 1200 euro, u dítěte 

staršího z 800 euro na 950 euro, u dítěte s handicapem205 je tato částka zvýšena ještě o 

400 euro. Základní nezdanitelné částky ze základu daně na daňově závislého 

                                                 
202 čl. 53 Ústavy  stanovit povinnost vyměřit daň na základě příspěvkové kapacity přispěvatele. 
203 Citováno  in GUERRA, M. C., 2011, Fisco e welfare per le famiglie, str. 231, in ASCOLI, U., 2011, 
str. 225 – 255. 
204 Více PALADINI, R., 2012, La questione fiscale, str. 118 - 122, in MANCINA, C., RICCIARDI, M., 
2012, str. 111 – 146.  
205 Ve smyslu zák. č. 104/1992. 
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vyživovaného manžela zůstávají výrazně vyšší a činí orientačně 3 200 euro. Taktéž 

okruh daňově závislých členů rodiny (familiari fiscalmente a carico), na které je možno 

uplatnit odpočet nezdanitelných částek ze základu daně, zůstává vymezen značně 

extenzivně; zahrnuje - mimo manžela/ku (a to i v případě právní odluky) a nezletilé děti 

- i  zletilé děti poplatníka, dále poplatníkovi sourozence, snachy, zetě, rodiče a některé 

další příbuzné206, vždy však pouze za současně splněné podmínky dosažení příjmu 

nepřesahujícího v předchozím roce zákonem stanovenou částku (v současnosti 2 840 

euro).     

V italském daňovém systému existují paralelně i další specifické odpočitatelné 

položky, např. za odvody na sociální zabezpečení pracovníka vykonávajícího domácí 

práce v domácnosti poplatníka. Stále zůstávají zachovány i některé slevy na dani, 

typicky sleva za úhrady školného či plateb za docházku do předškolních zařízení (např. 

možnost slevy na dani ve výši 19% z částky za úhradu pobytu v jeslích, maximální výše 

slevy je však zastropována)207. 

Pro rodiny v nájemním bydlení byla zavedena jistá forma daňových úlev od roku 

2000. Tyto úlevy, poskytované jako means-testované, měly od počátku charakter 

kompenzace zvýšených nákladů na nájmy po liberalizaci trhu s byty208. Zajímavým 

počinem je i možnost vlastníka nemovitosti snížit daňový základ pro výpočet daně 

z nemovitosti (Ici) v případě, že uzavřel nájemní smlouvu s nájemcem z věkové 

kategorie 20 až 30 let - ovšem pouze za první tři roky trvání nájemního vztahu. Opatření 

má přispět k dřívějšímu odcházení mladých Italů ze společné domácnosti s rodiči a 

jejich osamostatnění se.  

 

7.2 Návrhy na společné zdanění manželů 

Snaha o velkorysejší zohlednění rodin v daňovém systému vedla italské experty k 

diskusím o možném zavedení společného zdanění manželů, a to formou splittingu či po 

                                                 
206 Srov. čl. 433 občanského zákoníku.  
207 COLONNA, F., MARCASSA, S., 2011, Taxation and Labor Force Participation: The Case of Italy, 
Human Capital and Economic Opportunity: A Global Working Group. Working Paper No. 2011-021, 
2011, str. 34. 
208 K částečné kompenzaci zvýšených nákladů nájemců po liberalizaci trhu měly přispět i prostředky ze 
Sociálního fondu pro nájem (il Fondo sociale per l΄affitto), založeného v roce 1998. Fond je financován 
z příspěvků státu i regionů a obcí, nikoli však v závazné procentuální či mandatorní výši, ale prakticky 
volně. V posledních letech je pak evidentní dramatický pokles disponibilních prostředků. 
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francouzském vzoru pomocí rodinného koeficientu (quotient familial, italsky quoziente 

familiare)209. Na počátku devadesátých let došlo k neúspěšnému pokusu o legislativní 

prosazení zdanění formou rodinného koeficientu210. Téma bylo znovu otevřeno na 

zasedání Poslanecké sněmovny italského parlamentu ve dnech 7. - 8. 2. 1995, kdy jeden 

z mnoha prezentovaných návrhů vyzýval vládu zavést „prostředky pro širší daňovou 

ochranu zavedením tzv. rodinného podílu nebo ekvivalentní metody, která při zdanění 

rodinných příjmů bude zohledňovat počet členů snižováním daní rodinám jednočlenným 

a rodinám početným“211. Obsahově shodné doporučení bylo i součástí nálezu Ústavního 

soudu č. 385/1995.   

Při srovnání neindividuálních způsobů zdanění lze stručně shrnout: 

- v případě bezdětného páru (resp. i absence dalších osob pro daňové účely 

posuzovaných za závislé vyživované členy rodiny) mají splitting i rodinný koeficient 

shodné důsledky; oba způsoby daňově favorizují jednopříjmové rodiny (s výjimkou 

nejnižších příjmů v prvním daňovém pásmu) a znevýhodňují single osoby a 

dvoupříjmové rodiny s příjmy ve stejném daňovém pásmu; dochází k redukci 

charakteristik daňové progrese; často se uvádí i negativní vliv na zaměstnanost žen212 

(dopady lze ale částečně eliminovat vhodně organizovaným systémem péče o děti a 

dalšími opatřeními)213  

- v přítomnosti dětí zdanění pomocí rodinného koeficientu zvýhodňuje rodiny se 

středněvysokými a vysokými příjmy; dochází tedy k další redukci progresivních a 

                                                 
209 Zdanění pomocí rodinného koeficientu je označováno i jako plný splitting; od splittingu se liší tím, že 
je příjem rozdělován nejen mezi manžele, ale i další závislé vyživované členy domácnosti (rodiny), 
přičemž dochází ke zvyšování základního koeficientu daňového poplatníka/ků (např. ve Francii o 0,5 za 
první dítě a o 1 za každé další dítě, ovšem se stanovením maximálního stropu takto získaného daňového 
přínosu). 
Srov. DELL, F., WROHLICH, K., 2006, Income taxation and its family components in France, CESifo 
DICE Report 4/2006,  Mnichov, 2006, str. 50 – 54. 
210 V Itálii se uvažovalo o  zavedení modifikovaného francouzského systému, který by se např. 
nevztahoval na rozdíl od francouzské úpravy na nesezdané páry. 
211 Citováno in GUERRA, M. C., 2011, Fisco e welfare per le famiglie, str. 233, in ASCOLI, U., 2011, 
str. 225 – 255. 
212 COLONNA, F., MARCASSA, S., 2011, Taxation and Labor Force Participation: The Case of Italy, 
Human Capital and Economic Opportunity: A Global Working Group. Working Paper No. 2011-021, 
2011, případně 
PALADINI, R., 2012, La questione fiscale, in MANCINA, C., RICCIARDI, M., 2012, str. 111 – 146.   
213 Příkladem budiž Francie, kde je zaměstnanost žen i přes zavedený systém zdanění pomocí rodinného 
koeficientu stále relativně vysoká, což je přisuzováno právě kvalitnímu systému péče o děti - viz. DELL, 
F., WROHLICH, K., 2006, Income taxation and its family components in France, CESifo DICE Report 
4/2006,  Mnichov, 2006, str. 3.   
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redistributivních charakteristik systému (státy pak tyto efekty mohou různými způsoby 

korigovat)214.  

Italským legislativním procesem úspěšně neprošel ani jeden z celkem pěti 

návrhů zákonů obsahujících úpravu rodinného koeficientu, ani  návrh zákona 

připouštějící splitting. Platné italské pozitivní právo tedy nepřipouští žádnou z 

neindividuálních forem zdanění, lze však předpokládat, že tato varianta  bude opět 

obsažena v některém návrhu de lege ferendae.        

 

 

 

 

                                                 
214 PALADINI, R., 2012, La questione fiscale, in MANCINA, C., RICCIARDI, M., 2012, str. 111 – 146.  
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8. FINANČNÍ PODPORA RODIN V ITÁLII 

 

Přestože je rodině ponechána primární zodpovědnost za péči o své členy, finanční 

transfery ve prospěch rodin tvoří pouze minimální část z celkových sociálních výdajů. 

Rodině, zvláště v Itálii a dalších státech jižní Evropy, byla předána role suplenta, a to 

bez dostatečné podpory. Více než výmluvné je srovnání „familialistických“ režimů a 

režimů sociálnědemokratických a konzervativních. Itálie vyčlenila na položku „rodina a 

děti“ (údaje za rok 2008) 4% z výdajů na sociální oblast (spesa sociale), oproti 10,4% 

Německa, 9,6% Švédska a 9,5% Francie. V přepočtu per capita (údaje za rok 2007) činí 

částka vydaná na podporu rodiny a dětí v Itálii méně než jednu šestinu částky, kterou 

vydávají Norsko a Dánsko, třetinu částky Německa a Francie a téměř polovinu průměru 

států EU – 15215.  

 Podle údajů OECD činily v Itálii v roce 2009 veřejné výdaje na podporu rodin - 

zahrnující přímé peněžní transfery (včetně peněžitých podpor po dobu mateřské a 

rodičovské dovolené), daňová opatření ve prospěch rodin a výdaje na služby péče o děti 

– pouze 1,58% HDP. Průměr pro 33 států OECD je 2,6% HDP; ze států EU vykázalo 

nižší veřejné výdaje na podporu rodin pouze Řecko a Polsko216.   

Nepřímá finanční kompenzace prostřednictvím daňových úlev má v Itálii mírně 

stoupající tendenci. Objem prostředků, „ušetřených“ díky systému odpočitatelných 

položek za daňově závislé členy rodiny a různým slevám na dani, které rodiny mohou 

využít, činil za rok 2008 celých 11,6 miliard euro, což je však odborníky hodnoceno 

jako stále nedostatečná částka217. Problémem je i značná nekoordinovanost těchto 

daňových úlev se systémem přímých finančních dávek rodinám (např. zcela odlišně 

definovaný okruh rodinné skupiny a tzv. daňově závislých členů rodiny).  

 

I když je tedy v italském politickém i odborném diskursu kontinuálně přítomna 

snaha zdůrazňovat ústřední roli rodiny ve společnosti, zejména objem veřejných 
                                                 
215 SGRITTA, G. B., 2011, I giovani, la crisi, il welfare, in PIZZUTI, F. R. a kol., Rapporto sullo Stato 
Sociale 2011, Napoli: Eselibri Simone, 2011, str. 51 – 79.  
216 OECD, Public spending on family benefits in cash, services and tax measures, in % of GDP, 2009; 
dostupné online:  
http://www.oecd.org/els/family/PF1.1%20Public%20expenediture%20on%20family%20benefits%20-
%20231112.xls   
217 GUERRA, M. C., 2011, Fisco e welfare per le famiglie, str. 226, in ASCOLI, U., 2011, str. 225 – 255. 
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finančních zdrojů přímo vynaložených na podporu rodin s tímto zjevně nekoresponduje. 

K legitimizaci snížených výdajů v minulosti přispívalo zdůrazňování povinnosti splnit 

maastrichtská kritéria ke vstupu do eurozóny, v současnosti se opět odkazuje na nutnost 

ozdravění veřejných financí a snížení velkého veřejného dluhu. Vypovídající hodnotu 

ostatně mají také údaje o finančních příspěvcích, určených na základě zák. z 13. 

prosince 2010, č. 220 (legge di stabilita 2011) pro krytí potřeb nejvýznamnějších fondů 

a opatření na poli rodinné politiky v roce 2011 a jejich komparace s příspěvky z let 

předešlých: 

-  pro Fond pro rodinnou politiku (Fondo per le politiche della famiglia): 52,466  

milionů euro (52,536 milionů euro pro rok 2012; 31,391 milionů euro pro rok 2013) 

oproti částce 100 milionů euro uvolněné z rozpočtu pro rok 2010 (určených z velké 

části na pokračování rozvoje a konsolidaci integrovaného systému socio-edukativních 

služeb pro předškolní děti a na realizaci dalších opatření ve prospěch rodin, prioritně 

rodin početných nebo rodin v obtížné životní situaci); v roce 2009 Fond hospodařil 

s částkou 186,571 milionů euro (přibližně 100 milionů bylo vyčleněno na aktualizaci 

zvláštního plánu pro rozvoj územního systému socio-edukativních služeb); 

-  pro Národní fond pro dětství a adolescenci (Fondo nazionale per l΄infanzia e 

l΄adolescenza): 39,960 milionů euro (shodná částka i pro roky 2012 a 2013) určené pro 

15 tzv. vyhrazených obcí218; v roce 2010 se finanční krytí rovnalo částce 40,074 miliony 

euro a v roce 2009 dokonce 43,751 milionů euro; 

- pro Národní fond pro sociální politiku (Fondo nazionale per le politiche sociali): 

75,297 milionů euro (69,954 miliony pro rok 2012; 44,590 milionů euro pro rok 2013); 

je vhodné připomenout, že FNPS je hlavním zprostředkovatelem veřejného financování 

realizace integrovaného systému sociálních služeb; uvolněná částka z rozpočtu na rok 

2010 činila 518,226 milionů euro; 

- pro Fond pro přístup ke zvýhodněnému tarifu (Fondo per ĺaccesso alla tariffa 

agevolata) u dodávek elektrické energie nebo plynu ekonomicky slabším rodinám či 

osobám odkázaným na využívání elektrických léčebně-terapeutických zařízení 

k záchraně života: 87,973 milionů euro (shodná částka byla vyčleněna i na rok 2012 a 

2013); 

                                                 
218 Ve smyslu zákona z 28. srpna 1997, č. 285. 
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- pro Fond pro nesoběstačnost (Fondo per la non autosufficienza) naopak nebyly 

vyčleněny žádné prostředky, přičemž Fond v letech 2009 i 2010 hospodařil s částkou 

400 milionů euro; Fond přispíval k aktivizaci a zkvalitnění místních sítí sociálních 

služeb nerezidenčního typu pro nesoběstačné osoby a nabídky služeb v rodinném 

(domácím) prostředí, a to i prostřednictvím finančních příspěvků. 

 Zůstávají však zachovány některé další linie financování podpory sociální 

politiky a rodiny, mezi kterými například: 

- sociální karta (social card, Carta acquisti), financovaná ze Zvláštního fondu pro 

uspokojení potřeb vyživovací, energetické a zdravotní povahy méně majetných 

občanů219, na pokrytí jejíchž nákladů byla pro rok 2011 stanovena částka 480 milionů 

euro;  

-  pro Strategický fond pro zemi (Fondo strategico per il Paese)220, sanující zásahy 

na poli sociální politiky a podpory rodiny, se zvláštním zřetelem k podpoře 

nesoběstačných osob a dále opatření usnadňujících slaďování pracovního a rodinného 

života; pro rok 2011 došlo k navýšení částky na  242 milionů euro (252 milionů euro 

pro rok 2012; 392 milionů euro pro rok 2013), přičemž zvýšené příspěvky mají být 

uhrazeny především z úspor vzniklých prodloužením věku odchodu do starobního 

důchodů u zaměstnankyň ve veřejné správě.  

 

                                                 
219 Fondo speciale per il soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare, energetiche e sanitarie dei 
cittadini meno abbienti  ve smyslu čl. 81 odst. 29 d.l. z 25. června 2008, č. 112. 
220 Zřízen při předsednictví vlády (rady ministrů) podle čl. 18 odst. 1 písm. b d.l. z 29. listopadu 2008, č. 
185. 
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9. ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI 

 

Veřejné služby péče o děti do šesti let představují spolu s garantovanou mateřskou, resp. 

rodičovskou dovolenou významný nástroj kompenzace ekonomických nákladů 

souvisejících s rodičovstvím, jakož i prostředek podpory účasti rodičů (zejména žen) na 

trhu práce. Jejich význam byl proto zdůrazněn i na komunitární úrovni, nejprve v 

Doporučení Komise č. 92/241/ES ze dne 31. března 1992, o péči o dítě, o deset let 

později pak v závěrech z jednání Evropské Rady v Barceloně. Zde se státy zavázaly 

odstraňovat překážky bránící ženám v participaci na pracovním trhu, a to též 

prostřednictvím nárůstu počtu předškolních zařízení pro děti, jejichž míra pokrytí pak 

měla činit do roku 2010 minimálně 33% pro děti do tří let a 90% pro děti od tří let do 

věku povinné školní docházky221.  

Z veřejných zdrojů mohou být financovány nebo spolufinancovány jak 

kolektivní typy služeb péče o děti (jesle, mateřské školy), tak i určené formy individuální 

péče. V posledních letech lze za celoevropský trend označit snahu o diverzifikaci 

nabízených možností a ponechání svobodné volby mezi nimi rodičům222.  

Itálie byla Sigrid Leitner223 řazena mezi státy s explicitním familialismem spolu s 

Rakouskem, Německem a Lucemburskem; tedy mezi státy vyznačující se existencí 

garantované placené mateřské/rodičovské dovolené a zároveň značně 

poddimenzovaným sektorem formální péče o děti do 3 let.  

 

 

 

 

                                                 
221 Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů - Provádění barcelonských cílů týkajících se zařízení péče o děti předškolního věku, 
KOM (2008) 638, Brusel, 3.10. 2008. 
222 Příkladem budiž reforma francouzského systému z roku 2004, zavádějící jednotný systém PAJE 
(Prestation d́accueil du jeune infant), ponechávající rodičům volbu z široké nabídky služeb, 
podporovaných z veřejných zdrojů. 
223 LEITNER, S., 2003, Varieties of Familialism. The caring function of the family in comparative 
perspective,”  European Societies, 5, (4), 2003, str. 353-375. 
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9.1 Individuální rodičovská péče 

 

9.1.1 Mateřská a rodičovská dovolená  

 

V posledních několika letech se jedním z ústředních cílů evropských sociálních politik 

stalo úsilí o důsledné naplnění principu rovnosti mužů a žen. K realizaci tohoto cíle mají 

přispět zejména opatření zaměřená na podporu slaďování pracovního a rodinného 

života. Politiky rovných příležitostí reflektují proměny, které na pracovním trhu 

způsobuje sociální událost v podobě narození dítěte, a to zejména u žen – matek. 

Významnými nástroji, umožňujícími  ženám a mužům skloubit rodičovství 

s výdělečnou pracovní činností, jsou mateřská a rodičovská dovolená. 

Zákonná opatření na ochranu pracujících matek představovala jednu z prvních 

forem veřejného uznání zodpovědnosti  za péči, kterou matky poskytovaly a poskytují 

svým malým dětem. Tato dílčí legislativa v mnoha evropských státech předcházela 

přijetí principiálních norem sociálního zabezpečení a datuje se na přelom devatenáctého 

a dvacátého století. Samotné právní zakotvení placené mateřské dovolené, tedy institutu 

umožňujícímu legální absenci matky v zaměstnání v době krátce před porodem a po 

dobu šestinedělí - za současného vzniku nároku na speciální peněžní dávku, se datuje o 

něco později. V Itálii se tak stalo v roce 1910. 

Zákony o mateřské dovolené a dávkách v mateřství normativním způsobem reagovaly 

na poznatek, že rodičovství představuje pro ženu zvýšený „náklad“, neboť jí po určitou 

dobu zabraňuje v účasti na placené pracovní činnosti, a jako takové by tedy mělo být 

alespoň částečně finančně kompenzováno. Minimální délku mateřské dovolené 

v rozsahu 12 týdnů  stanovila pro členské státy konvence Mezinárodní organizace práce 

č. 102 a 103 z roku 1952 o minimálních normách sociálního zabezpečení a ochraně 

mateřství. Na nárůst participace žen na trhu práce v šedesátých letech minulého století 

reagovaly změny v úpravě mateřské dovolené a souvisejících dávek, které spočívaly v 

prodlužování obligatorní mateřské dovolené, zvyšování dávek v mateřství a rozšiřování 

okruhu oprávněných osob.   

Některé evropské státy začaly zavádět rodičovskou dovolenou. Ta, jakožto 

fakultativní institut, poskytovaný pouze k žádosti zaměstnance/kyně, představuje 

z hlediska pracovního práva opět důležitou osobní překážku v práci na straně 
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zaměstnance/kyně. Jedná se o období omluvené pracovní absence bez nároku na mzdu, 

poskytované povinně zaměstnavatelem na žádost zaměstnance/kyně k následné péči o 

dítě, a to po stanovenou dobu a do určitého věku dítěte: 

- pro matku se jedná zpravidla o období následující po vyčerpání mateřské dovolené 

- u otce se jedná zpravidla o období kdykoli po narození dítěte. 

Snaha dosáhnout zlepšení v procesu slaďování pracovního a rodinného života 

rodičů a přijmout za tím účelem soubor vhodných opatření se pozitivně projevila i na 

úrovni sekundárního práva EU. Původní směrnice Rady 96/34/EC224, byla nedávno po 

složitém vyjednávání nahrazena směrnicí Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, 

kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi 

organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 

96/34/ES 225. Při transpozici Směrnice 2010/18 do vnitrostátního zákonodárství by státy 

měly zajistit zejména následující: 

- přiznat pracujícím mužům a ženám individuální právo na rodičovskou 

dovolenou z důvodu narození nebo osvojení226 dítěte, aby mohli o toto dítě pečovat až 

do dosažení stanoveného věku, nejvýše však osmi let227 

- přiznat právo na rodičovskou dovolenou na dobu minimálně 4 měsíců, přičemž 

toto právo by mělo být v zásadě nepřenosné; alespoň jeden z těchto čtyř měsíců pak 

musí být nepřenosný228.   

- právo na čerpání rodičovské dovolené se nově explicitně vztahuje i na pro 

pracovníky se smlouvou na dobu určitou či se zkráceným úvazkem, případně 

                                                 
224 Směrnice Rady 96/34/EC ze dne 3. června 1996 o rámcové smlouvě uzavřené mezi organizacemi 
UNICE, CEEP a ETUC o rodičovské dovolené , dále jen Směrnice 96/34. 
225 Směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o 
rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a 
zrušuje se směrnice 96/34/ES, dále jen Směrnice 2010/18; 
 více o procesu přijímání směrnice in  KOLDINSKÁ K., 2010, Gender a sociální právo. Rovnost mezi 
muži a ženami v sociálně-právních souvislostech, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, str. 125. 
226 Členské státy mohou zvážit přijetí doplňujících opatření, která řeší specifické potřeby v případech 
adoptivních rodičů. 
227 Přestože zejména zástupci EKOS (ETUC) usilovali o zvýšení věkové hranice na 12 let, zůstala tato 
zachována ve znění Směrnice 96/34. 
228 Směrnicí 96/34 původně stanovená tříměsíční minimální doba byla prodloužena o jeden měsíc. 
Podpora nepřenosnosti práva (zejména nově obligatorní nepřenosnost alespoň jednoho měsíce) má přispět 
k rovnoměrnějšímu čerpání rodičovské dovolené mezi partnery, byť znění textu užitím výrazu „v zásadě“  
- shodně se zněním Směrnice 96/34 - zůstává stále kompromisní reakcí na variabilitu úprav 
v jednotlivých státech. V některých národních úpravách bylo a je stále právo na čerpání rodičovské 
dovolené koncipováno jako právo přenosné mezi rodiči, což v praxi vede k výrazně většinovému 
využívání tohoto práva matkami oproti otcům.  
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pracovníky v pracovněprávním vztahu s agenturami práce; směrnice tedy posiluje práva 

pracovníků v „atypických“ pracovněprávních vztazích. 

Mezi důležitá interpretační pravidla patří zásada, že práva přiznaná směrnicí je třeba 

považovat pouze za minimální standard ochrany; státům či sociálním partnerům není 

v žádném případě bráněno přiznat práva v širším rozsahu. Směrnice též reaguje na 

rostoucí diverzifikaci rodinných forem.  

Značné modifikace mezi jednotlivými státy vykazují i režimy upravující hmotné 

zabezpečení zaměstnance/kyně po dobu následné péče o dítě. Liší se případnou 

existencí či neexistencí nároku pečujícího rodiče na pobírání speciální peněžní dávky po 

dobu čerpání rodičovské dovolené, někdy i déle - do stanoveného věku dítěte229. 

Zatímco v některých státech takový peněžní příspěvek vůbec neexistuje230, jinde je 

vznik nároku na dávku vázán na splnění  dalších podmínek (means-testování), případně 

různě modifikována doba vyplácení231. V některých státech náleží finanční dávka 

v nezměněné výši bez zkoumání dalších kritérii po celou dobu RD. 

 

9.1.2 Úprava mateřské dovolené v Itálii 

 

Materie týkající se mateřské dovolené a ochrany mateřství a otcovství je v Itálii 

komplexně upravena v „jednotném textu“ zákona z 26. března 2001, č. 151232 (dále jen 

T.U.), který nahradil již poměrně anachronický zákon z 30. prosince 1971, č. 1204, 

jakož i další související normativní akty. Mateřská dovolená, jež je poskytována až na 

výjimky233 ženám v souvislosti s pokročilým těhotenstvím, porodem a dobou krátce po 

porodu dítěte - představuje důležitou osobní překážku v práci. Zaměstnavatel je povinen 

poskytnout zaměstnankyni pracovní volno bez náhrady mzdy. 

                                                 
229 To je i případ právní úpravy rodičovské dovolené v ČR. Tzv. rodičovský příspěvek náleží rodiči do 
čtyř let věku dítěte, dle § 196 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ale lze čerpat rodičovskou dovolenou 
nejdéle do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let.  
230 Španělsko. 
231 Např. ve Francii vzniká nárok na dávku v plné výši u prvního dítěte pouze po dobu 6 měsíců, u dětí 
dalších již po dobu 3 let. 
232 D. l. z 26. března 2001, č. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno 
della maternita e della paternita, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. 
233 Viz. podkapitola o fakultativní otcovské dovolené. 
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Mateřská dovolená je obligatorní co do celkové doby, která je vždy 

pětiměsíční234; za splnění podmínek uvedených v čl. 20 T.U. je však přípustná 

flexibilizace doby čerpání (flessibilita del congedo di maternita). V souladu s ust. čl. 16 

odst. 1. písm. a) a c) T.U. se mateřská dovolená zpravidla poskytuje dva měsíce před 

očekávaným datem porodu, který stanoví lékař  a tři měsíce následující po porodu 

dítěte. Potvrzení od lékaře235 je zaměstnankyně povinna odevzdat zaměstnavateli, jakož 

i příslušnému orgánu INPS, a to ještě před započetím čerpání mateřské dovolené. 

Zaměstnankyně je rovněž povinna shodným subjektům předložit do 30 dnů po narození 

dítěte jeho rodný list, případně náhradní prohlášení o narození dítěte236. 

Ustanovení čl. 20 T.U. zakotvuje princip flexibilizace doby mateřské dovolené. 

Zaměstnankyně může odložit nástup čerpání mateřské dovolené na jeden měsíc před 

očekávaným datem porodu; zbývající čtyři měsíce obligatorní mateřské dovolené 

vyčerpá po narození dítěte. Protrahovaný nástup na mateřskou dovolenou je podmíněn 

tím, že zaměstnankyně dodá zaměstnavateli i orgánu INPS potvrzení o tom, že takové 

opatření neohrozí zdraví její ani zdraví dosud nenarozeného dítěte237. Taxativní výčet 

povolání (pracovních) míst, u nichž není přípustná flexibilizace, je stanoven v souladu 

s čl. 20 odst. 2 T. U. prováděcím právním předpisem. 

Mateřská dovolená se poskytuje: 

- zaměstnankyním, které jsou pojištěny u INPS i pro případ mateřství, jestliže 

byly v pracovněprávním vztahu v okamžiku počátku čerpání mateřské dovolené 

-  nezaměstnaným, jestliže splňují alespoň jednu ze dvou zákonem stanovených 

podmínek238  

-   pracovnicím v zemědělství  

                                                 
234 A to i např. u samostatně výdělečných osob a dalších kategorií pracovnic, pro které platí speciální 
režim úpravy, viz v tomto bodě níže: ty ji však nemusejí čerpat obligatorně. 
235 Doklad, potvrzující těhotenství zaměstnankyně a stanovující očekávaný termín porodu dítěte, musí být 
vystaven lékařem na seznamu, vedeném Asl (Azienda Sanitaria Locale). Avšak i v případě, že doklad 
vyhotoví lékař nenacházející se na seznamu lékařů Asl, může zaměstnavatel a orgán INPS tento 
akceptovat, je to tedy v jeho diskreční pravomoci. 
236 Ve smyslu čl. 46 Dekretu Prezidenta Republiky z 28. prosince 2000, č. 445. 
237 Potvrzení vystavuje lékař ze seznamu Asl. Současně musí zaměstnankyně předložit uvedeným 
subjektům i potvrzení závodního (podnikového) lékaře, z něhož vyplývá, že ve zmíněné době nedojde ke 
zdravotnímu riziku na pracovišti. Není-li na pracovišti činný závodní lékař, vystaví pro INPS obsahově 
totožné prohlášení o splnění předepsaných skutečností zaměstnavatel. 
238 a) Mateřská dovolená  by započala nejpozději do 60 dnů od posledního dne v pracovněprávním 
poměru, b) mateřská dovolená by sice započala běžet až po uplynutí 60 dnů od posledního dne 
v pracovněprávním poměru, ale nezaměstnané trval nárok na pobírání dávek v nezaměstnanosti z titulu 
pojištění proti nezaměstnanosti (za podmínek definovaných v ust. čl. 63 T.U). 
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-  pracovnicím poskytujícím služby v domácnosti a rodině (colf a badante) za 

splnění další podmínky239  

-  pracovnicím pracujícím z domova  

-  pracovnicím vykonávajícím společensky prospěšné aktivity (čl. 65 T.U.)   

Po dobu čerpání mateřské dovolené náleží zaměstnankyni hmotné zabezpečení 

v podobě netestované dávky v mateřství (indennita di maternita), hrazená z odvodů na 

nemocenské pojištění. Výše peněžité pomoci pojištěnkyni činí podle ust. čl. 22 a násl. 

T. U. za kalendářní den 80% denního vyměřovacího základu; rozhodným obdobím pro 

stanovení denního vyměřovacího základu je měsíc předcházející měsíci, v němž 

započala běžet mateřská dovolená.  

V případě adopce či svěření dítěte do výchovy náleží dávka po dobu tří měsíců od 

okamžiku právního vstupu dítěte do rodiny.   

V důsledku historického vývoje sociálního zabezpečení v Itálii stále přetrvává 

existence paralelních systémů úprav pro různé kategorie pracovnic. Některé kategorie 

pracujících žen – např. pracující ve svobodných profesích (nespadají pod správce 

pojištění INPS) či vykonávající  nezávislou činnost (živnostnice, obchodnice, apod.) 

jsou vyňaty z jinak obligatorního čerpání mateřské dovolené. V případě, že pokračují ve 

výdělečné činnosti, jim však po tuto dobu nenáleží nárok na peněžitou dávku 

v mateřství. Vznik nároku na dávku i způsob výpočtu její výše se opět u jednotlivých 

kategorií odlišuje240.   

 

9.1.3 Úprava fakultativní otcovské dovolené v Itálii 

 

V zákonem stanovených případech může čerpat otec dítěte, je-li zaměstnancem, tzv. 

otcovskou dovolenou (congedo di paternita)241. Z povahy věci vyplývá, že počátek 

běhu otcovské dovolené je stanoven nejdříve ode dne narození dítěte, jinak je však – 

s výjimkou obligatornosti - upravena v principu shodně s úpravou mateřské dovolené. 

Taxativní výčet případů, umožňujících čerpání dovolené otcem, je stanoven následovně: 

                                                 
239 Odvedly na pojištění v roce předcházejícím začátku mateřské dovolené nejméně 26 týdenních 
příspěvků INPS, nebo v posledních dvou letech předcházejících začátku mateřské dovolené nejméně 52 
týdenních příspěvků INPS. 
240 Například u žen, vykonávajících nezávislou činnost, činí za kalendářní den 80% z částky denního 
příjmu, určované každoročně závazným právním předpisem podle typu nezávislé činnosti.   
241 Italský zákonodárce v textu T.U. výslovně užívá pojmu otcovská dovolená; tohoto jazykového 
rozlišení se ve své práci budu držet i já. 
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- smrt nebo vážné onemocnění matky  

- opuštění dítěte matkou 

- svěření dítěte do výhradní péče otce ve smyslu ust. čl. 155 občanského zákoníku. 

Otci, čerpajícímu otcovskou dovolenou, vzniká nárok na peněžitou pomoc v 

podobě tzv. dávky v otcovství (indennita di paternita). Dávka je vyplácena z odvodů na 

pojištění prostřednictvím INPS; není přitom rozhodné, zda je matka dítěte 

zaměstnankyně či nikoli. Výše peněžité pomoci pojištěnci činí za kalendářní den 80% 

z jeho denního vyměřovacího základu; rozhodným obdobím pro stanovení denního 

vyměřovacího základu je poslední měsíc před nástupem na otcovskou dovolenou. 

Žádost o přiznání dávky v otcovství musí pojištěnec uplatnit jak u zaměstnavatele, tak u 

místně příslušné pobočky INPS (podle místa bydliště). Je-li to možné, měl by tak učinit 

ještě před nástupem na otcovskou dovolenou, nejpozději však do jednoho roku od konce 

dovolené, jinak ex lege dochází k promlčení nároku na výplatu dávky.   

Výše popsaná otcovská dovolená je pouze fakultativním institutem, pro jehož 

čerpání se může otec dítěte (zaměstnanec) v zákonem předvídaných situacích 

rozhodnout tehdy, jestliže se matka nemůže, nechce nebo nesmí o dítě sama starat. Je 

třeba ji formálně odlišovat od nově zavedené obligatorní otcovské dovolené, o které 

pojednám v následující části, byť italský zákonodárce ponechal poněkud nevhodně pro 

oba instituty shodné označení.   

 

9.1.4 Úprava obligatorní otcovské dovolené v Itálii 

 

Nařízením ministerstva práce se sílou zákona z 22. prosince 2012 došlo k uzákonění 

obligatorní otcovské dovolené (congedo di paternita); účinnost je dle záměru 

zákonodárce nutno vnímat jako svého druhu experimentální, protože je prozatím 

ohraničena pro časové období 2013 – 2015.    

 Otcovská dovolená, zavazuje otce v zaměstnaneckém poměru (lavoratore 

dipendente) vyčerpat povinné volno k péči o dítě, a to kdykoli během prvních 5 měsíců 

věku dítěte. Doba obligatorní otcovské dovolené je spíše symbolická, neboť je 

stanovena v současnosti na pouhý 1 den242. Otec – zaměstnanec, získává také nárok na 

fakultativní čerpání dalších dvou dní pracovního volna, i po sobě jdoucích, k péči o dítě; 
                                                 
242 Předchozí legislativní návrhy obsahovaly delší časové úseky, 4, resp 3 dny.  
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předpokladem je předchozí souhlas matky dítěte, neboť otec ji v její povinné mateřské 

dovolené po uvedenou dobu nahradí. Dochází tedy o případ zákonem upravené 

substituce v jinak obligatorní mateřské dovolené. Otci je stanovena speciální informační 

povinnost zaměstnavateli, kterého je povinen písemně informovat o zvoleném 

dni/dnech v předstihu nejméně 15 dní.      

Po dobu čerpání otcovské dovolené náleží otci peněžní dávka, hrazená z fondů 

INPS, jež činí za kalendářní den 100% z denního vyměřovacího základu zaměstnaného 

otce.  

Za výhodu nové úpravy lze považovat symbolický význam takového opatření, 

jakož i význam praktický (zaměstnaní otcové si k péči o dítě přáli brát volno, ale 

zaměstnavatelé jim v tom v některých případech bránili). Výhodou je i štědré finanční 

krytí po dobu čerpání dovolené. Problematickou je opět kategorialita a duálnost ochrany 

a zejména pak příliš krátký časový rozsah dovolené. 

 

9.1.5 Současná úprava rodičovské dovolené v Itálii 

 

S jistým zpožděním byl v Itálii implementován obsah Směrnice 96/34 do zákona z       

8. března 2000, č. 53, který uzákonil úpravu rodičovské dovolené (congedo genitoriale) 

v souladu s požadavky práva EU. Na poli italské politiky slaďování pracovní činnosti a 

rodinného života představuje zákon zcela zásadní opatření. 

Klíčové body úpravy rodičovské dovolené v režimu zák. z 8. března 2000, č. 53 

jsou následující: 

- Italský zákonodárce zvolil institucionální rámec rodičovské dovolené s právem 

individuálního čerpání pro oba rodiče. Nárok na rodičovské (pracovní) volno bez 

nároku na náhradu mzdy může vzniknout jak matce, tak otci, a to i v případě osvojení 

dítěte. 

-  Otec dítěte má právo čerpat rodičovskou dovolenou – případně i po částech – po 

dobu 6 měsíců, a to kdykoli až do 8 let věku dítěte. Také matka dítěte je oprávněna 

čerpat šestiměsíční rodičovskou dovolenou, a to kdykoli po uplynutí obligatorní 

mateřské dovolené, až do 8 let věku dítěte243.  

                                                 
243 V případě osvojení či svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby platí zvláštní ustanovení, rovněž 
tak u dětí s těžkým zdravotním postižením. 
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- Rozhodne-li se otec čerpat nepřerušenou rodičovskou dovolenou po dobu 

alespoň 3 měsíců, získává možnost navýšit si dobu volna o jeden „prémiový“ měsíc. 

Celková doba nárokovatelé rodičovské dovolené se v takovém případě prodlužuje na 7 

měsíců. Jedná se o ustanovení, jež má podle záměru zákonodárce přispět k častějšímu 

čerpání rodičovské dovolené ze strany italských otců.  

-  Čerpají-li rodičovskou dovolenou oba rodiče, může tato v součtu trvat 

maximálně 10 měsíců, resp. 11 měsíců v případě „prémiového“ čerpání otcem.    

Hmotné zabezpečení pracujícího rodiče po dobu rodičovské dovolené je hrazeno 

ze systému nemocenského pojištění. Výše rodičovské dávky je odvozována 

z předchozího příjmu a v současnosti činí  za kalendářní den 30% z denního 

vyměřovacího základu. Dávka však náleží pouze za dobu rodičovské dovolené 

vyčerpané do 3 let věku dítěte244. 

 

9.1.6 Návrhy de lege ferendae na úpravu mateřské, otcovské a rodičovské dovolené   

 

V současné době se vláda na podkladě závěrů Národního plánu pro rodinu zaobírá 

možností – zejména s ohledem na posouzení finanční náročnosti takových opatření – 

provést v systému mateřské a otcovské dovolené některé dílčí úpravy245. Za všechny 

jmenujme diskuse směřující k: 

-  prodloužení doby trvání mateřské dovolené při vícečetném těhotenství, a sice o 4 

týdny  

-  specifické úpravě délky trvání mateřské dovolené v případě nedonošených dětí 

(předčasně narozených), a to po dobu hospitalizace novorozence v nemocnici (neboť v 

současnosti nelze aplikovat ustanovení o institutu dovolené (placeného volna) z důvodu 

nemoci dítěte) 

                                                 
244 Italská úprava de lege lata je tedy odlišná od úpravy v České republice, kde naopak doba, po kterou 
náleží v souladu se zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, nárok na 
rodičovský příspěvek, převyšuje nárokovatelnou dobu čerpání rodičovské dovolené podle §196 zák. č. 
262/2006 Sb., zákoník práce. Sama koncepce hmotného zabezpečení je v případě obou právních řádů také 
značně odlišná. Zatímco italské pozitivní právo odvozuje výši dávky od příspěvků do systému 
nemocenského pojištění, česká právní úprava stanoví prostřednictvím systému státní sociální podpory při 
čerpání rodičovské příspěvku fixní částky podle volby rodiče. 
245 Všechna opatření jsou z třetí části Plánu, in Piano nazionale per la famiglia, L΄alleanza italiana per la 
famiglia, 7. června 2012, dostupné také on-line na:  
http://www.politichefamiglia.it/media/79545/piano%20famiglia%20definitivo%207%20giugno%202012
%20def.pdf. 
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- umožnění alternativního čerpání rodičovské dovolené prarodičem na místo 

rodiče dítěte 

Ustanovení je podle autorů plánu směřováno zejména na velmi časté případy, kdy 

rodiče dítěte vykonávají pouze prekérní formy práce, zatímco prarodič je zaměstnán v 

„plnohodnotném“ pracovním poměru a z toho důvodu je (resp. by byl) na rozdíl od 

rodiče oprávněn nárokovat čerpání rodičovské dovolené. 

Návrh je koncipován i s ohledem na zvyšující se průměrný věk dožití seniorů a 

celkovou reformu systému sociálního zabezpečení, prodlužující postupně věk odchodu 

do starobního důchodu. Vhodnost navrhovaného opatření je zdůvodněna též 

zachováním mezigeneračních pout, která jsou typická pro italskou rodinu a fungují i 

v situacích, které nejsou adekvátně pokryty stávajícím systémem služeb. 

Problematickou se však podle mého názoru jeví skutečnost, že takové ustanovení lze 

vnímat i jako de iure akceptaci nevyhovujícího stavu246.  

- umožnění samofinancování navýšení rodičovské dávky 

Z důvodu nízké výše dávky, kterou rodič pobírá po dobu čerpání rodičovské dovolené, 

se navrhuje umožnit zaměstnanci/kyni požádat správce pojištění o výplatu dávky až do 

výše 70%  vyměřovacího základu s tím, že po návratu do pracovního poměru 

zaměstnanec/kyně doplatí rozdíl oproti garantované výši dávky (30% vyměřovacího 

základu) v pravidelných srážkách na pojistné z platu. 

 - možnosti čerpat rodičovskou dovolenou i po jednotlivých hodinách247. 

Opatření by mělo přispět k častějšímu čerpání rodičovské dovolené otcem dítěte, podle 

mého názoru i k usnadnění sladění pracovního a rodinného života pro pracující matky.     

 

9.1.7 Denní přestávky v práci  

 

Na základě čl. 39 a násl. T. U. má zaměstnankyně, která je matkou a je pojištěná u INPS 

pro případ mateřství, nárok během prvního roku života dítěte248 čerpat každodenně 

                                                 
246 Potvrzením dualismu ochrany různým kategoriím zaměstnanců (zde v dualitě mladí zaměstnanci vůči 
starším zaměstnancům), což je neuralgickým letitým problémem celé italské sociální politiky. Dále pak 
rezignací na širší budování sítě veřejných služeb péče o děti do 3 let. Na místo pokusu odstraňovat 
systémové nerovnosti je navrhováno opatření, konzervující  nevyhovující status quo a rezignující na 
skutečnou změnu. 
247 Navrhuje se modifikovat stávající právní úpravu ve smyslu umožnění alternativního způsobu čerpání 
rodičovské dovolené, a sice i po jednotlivých hodinách, v celkové časové dotaci však shodné 
s garantovanou dobou rodičovské dovolené.  
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přestávky v práci (riposi giornalieri), hrazené z prostředků z odvedeného pojistného u 

INPS, a to v následujícím časovém rozsahu: 

- dvě hodiny denně, jestliže pracovní doba zaměstnankyně činí nepřetržitě 

nejméně 6 hodin (hodinové přestávky lze čerpat jak odděleně, tak současně) 

- jedna hodina denně, jestliže je pracovní doba zaměstnankyně kratší než 6 hodin. 

K časové redukci přestávek na polovinu (tj. 1 hodinu a 0,5 hodiny) dochází tehdy, má-li 

zaměstnavatel v místě výkonu práce k dispozici jesle či obdobné zařízení, umožňující 

péči o dítě zaměstnankyně. V případě vícečetného porodu se doba přestávek v práci 

zdvojnásobuje. 

Denní přestávky v práci je oprávněn nárokovat i otec dítěte, jestliže matka dítěte 

nečerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou249 a kumulativně je splněna jedna 

z následujících podmínek: 

- matka dítěte zemřela nebo je vážně nemocná 

- dítě bylo svěřeno do výlučné péče otce 

- matka dítěte toto opustila 

- matka dítěte se vzdala nároku na čerpání přestávek v práci 

- matka dítěte není oprávněna čerpat přestávky v práci (OSVČ, svobodné profese 

a další). 

  

9.1.8 Dovolená z důvodu péče o nemocné dítě  

 

V souladu s ust. čl. 47 T. U. má zaměstnaný otec i matka nárok na absenci 

v práci z důvodu péče o nemocné dítě, a to: 

- bez jakéhokoli časového omezení, jedná-li se o dítě ve věku do 3 let 

- 5 pracovních dní v roce (v souhrnu pro oba rodiče maximálně 10 pracovních 

dní) u dítěte od 4 do 8 let věku250. 

Po dobu čerpání dovolené však nenáleží zaměstnanci/kyni ani náhrada mzdy, ani 

jiný způsob finanční kompenzace ušlé mzdy.  

    

                                                                                                                                               
248 Respektive během prvního roku od vstupu dítěte do rodiny v případě adopce. 
249 Vyjímka platí pro otce dvojčat a vícečat. 
250 V případě adoptovaného dítěte může rodič čerpat dovolenou z téhož titulu bez časového omezení až 
do věku 6 let dítěte; 5 pracovních dní pak v případě dítěte ve věku 7 až 8 let. 
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9.2 Individuální nerodičovská péče o děti 

 

Nedostatečně rozvinutá síť a vysoká finanční nákladnost služeb péče o nejmenší děti, 

rovněž i často rodiči zastávaná teze, že pro malé děti není vhodná institucionalizovaná 

kolektivní péče – to jsou tři základní faktory, které vedou pracující italské rodiče často 

k tomu, aby své dítě svěřili v pracovní době soukromé osobě: prarodičům (nonni) nebo 

placeným babysitterům/kám (nani). 

 

9.2.1 Péče prarodičů a dalších příbuzných 

 

Status prarodičů, jakožto individualizované role v rodinném společenství, se začal 

objevovat teprve v polovině devatenáctého století. Přibližně ve stejném období, kdy 

došlo k proměně náhledu na dětství (nově vnímaného jako svébytnou a důležitou 

vývojovou etapu), jakož i přiznání vyšší míry intimity rodinnému prostoru. Plného 

rozvoje doznal fenomén prarodičů až ve století dvacátém, které je proto někdy 

příznačně nazýváno „stoletím prarodičů“ .  

Jestliže před více než sto lety bylo běžné, že se mnoho vnoučat dělilo o málo 

prarodičů, dnes je situace v ekonomicky vyspělých státech světa právě opačná. Zatímco 

pravděpodobnost, že dítě bude vyrůstat alespoň část života s jedním či více prarodiči, 

kontinuálně stoupá, pravděpodobnost, že dítě bude mít sourozence, je stále nižší. Tato 

konstatování se týkají rovněž Itálie. Zobecnění a prodlužování prarodičovské zkušenosti 

-  podnítily v řadě zemí zvýšený odborný zájem o situaci prarodičů. V Itálii, která se 

potýká s trendem výrazného stárnutí populace, zároveň je i zemí s bohatou tradicí 

vícegeneračního soužití a intenzivních mezigeneračních vztahů, však překvapivě 

obdobné studie a často i relevantní data takřka neexistují251.  

Tradice mezigenerační solidarity a častých rodinných kontaktů se v Itálii 

pozitivně projevují i v případě potřeby zajištění hlídání nejmenších dětí v rodině. 

Preference této strategie je spojena i s faktorem nízké teritoriální mobility Italů, neboť 

tito místo svého bydliště volí zpravidla též s ohledem na blízkost bydliště alespoň 
                                                 
251 Četné studie (mnohdy komparativní) se zaměřují především na sledování mezigenerační redistribuce 
finančních zdrojů a poskytování jiných forem vzájemné pomoci a podpory v případě potřeby. Vznikají i 
kvalitativní studie, které analyzují způsoby a styly prarodičovství s ohledem na národní kulturu či 
sociální/společenské třídy/vrstvy, případně vliv prarodičovství na psychické blaho prarodičů. Více in 
SARACENO, C., 2011, Nonni e nipoti, in GOLINI, A., ROSINA, A., 2011, str. 183 – 197. 
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jednoho z prarodičů. Volba blízkého bydliště je v Itálii skutečnou strategií pro sladění 

práce a rodiny, a jako taková je volena ještě před narozením dítěte252. Z komparativního 

kvalitativního výzkumu WOUPS (Worker Under Pressure and Social Care), 

zkoumajícího konkrétní individuální a rodinné strategie pro slaďování pracovního a 

rodinného života v 6 členských státech EU, mimo jiné také vyplynulo, že volba 

rodinného výchovného prostředí (zejména u prarodičů) pro malé dítě je v Itálii 

považována zároveň za nejvhodnější; v ostatních zemích (s výjimkou Portugalska) byla 

daleko spíše důsledkem absence jiné (formální) alternativy253.   

Neformální (neplacenou) péči o děti v Itálii zajišťují velmi často babičky, což 

dokládají i údaje z šetření Istat: 25% babiček deklarovalo, že se pravidelně starají o 

vnoučata v době, kdy rodiče pracují; stejné procento pravidelně v menším rozsahu 

vypomáhá rodičům s péčí; další vypomáhají v případě akutní potřeby. Pouze 12,7% 

prarodičů (tedy včetně dědečků) uvedlo, že nikdy nepečují o svá vnoučata254. 

O intenzitě vzájemných mezigeneračních vztahů vypovídají i následující údaje 

z komparativní studie mezi situací v Itálii a Německu255: v italských rodinách s dítětem 

do 14 let probíhá každodenní kontakt s prarodičem ve 38% případů, přibližně 2/3 

vnoučat žijí ve stejném městě jako nejméně jeden z prarodičů, což je číslo dvojnásobné 

v porovnání s německými vrstevníky. Podle výsledků výzkumu Istat z roku 2003 

(Indagine multiscopo su famiglia e soggetti sociali del 2003)  je při každodenní péči o 

dítě do 7 let účasten v Itálii prarodič ve 23% případů, což je výrazně více než v naprosté 

většině evropských států256.  

Prarodiče pomáhají s péčí o vnoučata zejména v případech, kdy matky malých 

dětí pracují mimo bydliště. Svou pomocí „vykrývají“ i období prázdnin ve 

školních/předškolních zařízeních, jakož i dobu od uzavření zařízení do návratu rodiče 

z práce. Zpravidla však prarodiče nenahrazují rodiče při zodpovědnosti za dozor nad 

plněním školních povinností vnoučat, pomoc prarodičů s úkoly deklarovalo v citovaném 
                                                 
252 NALDINI, M., SARACENO, C., 2011, Conciliare famiglia e lavoro. Vecchi e nuovi patti tra sessi e 
generazioni, Roma: Il Mulino, 2011, str. 138 
253 Výzkum sledoval tyto strategie v Itálii, Francii, Nizozemí, Německu, Portugalsku a Švédsku, tedy ve 
státech velmi odlišných welfare systémů. Více o výzkumu WOUPS in  NALDINI, M., SARACENO, C., 
2011, Conciliare famiglia e lavoro. Vecchi e nuovi patti tra sessi e generazioni, Roma: Il Mulino, 2011, 
kapitola 5. 
254 ISTAT, 2011, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2010, Roma: Istat, 2011, str. 192 
255 KECK, W., SARACENO, C., 2008, Grandchildhood in Germany and Italy: An exploration, in: A. 
Leira a C. Saraceno, Childhood: Changing contexts, Comparative Social Research XXV, Greenwich:  
Conn., Emerald/Jai, 2008, str. 133 – 164. 
256 SARACENO, C., 2011, Nonni e nipoti, str. 193, in GOLINI, A., ROSINA, A., 2011, str. 183 – 197. 
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výzkumu pouze 10% rodičů. Přestože se i v Itálii s rostoucím věkem vnoučete intenzita 

osobních kontaktů s prarodičem většinou snižuje, zůstává stále vysoká. 

S rozpadem rozšířených rodin se v Itálii snižuje četnost využívání dalších 

příbuzných (zejména tet) k pravidelné péči o malé děti. I tak však zůstávají k dispozici 

k nepravidelné výpomoci, například při nemoci dítěte257.   

 

9.2.2 Individuální péče za úplatu 

 

Využití placených služeb osobní péče o dítě (baby-sitter, nana) je i v Itálii spíše na 

vzestupu, zejména v ekonomicky vyspělejších částech země. S ohledem na vysokou 

finanční náročnost takové služby se ale nejedná o strategii dostupnou pro všechny 

sociální skupiny258. Výhodou je péče o dítě přímo v domácnosti rodičů a flexibilita 

poskytovaných služeb (možnost péče o nemocné dítě, ve večerních hodinách, apod.). 

Nevýhodou je vyšší finanční náročnost takové služby, i když se již objevují některé 

příspěvky z veřejných zdrojů: ze strany obcí/regionů, nebo nově například i means-

testovaný příspěvek na nákup služeb péče o dítě v hodnotě 300 euro. 

V Itálii tuto službu poskytují nezřídka osoby jiné než italské národnosti, o čemž 

blíže pojednám v kapitole 10. Mnohdy se jedná o práci vykonávanou „na černo“, někdy 

i osobami bez platného povolení k pobytu. Je proto obtížné určit, kolik italských rodin 

tuto službu využívá. Existují jen sporé výsledky z šetření Istat, které pro rok 2009 

udávají číslo 11,5% rodin s dětmi do 14 let259. Tento údaj však zahrnuje i využití dalších 

placených soukromých služeb, tedy například soukromých jeslí, což značně snižuje jeho 

vypovídací hodnotu. 

 

 

                                                 
257 NALDINI, M., SARACENO, C., 2011, Conciliare famiglia e lavoro. Vecchi e nuovi patti tra sessi e 
generazioni, Roma: Il Mulino, 2011, str. 140. 
258 NALDINI, M., SARACENO, C., 2011, Conciliare famiglia e lavoro. Vecchi e nuovi patti tra sessi e 
generazioni, Roma: Il Mulino, 2011, str. 140. 
259 ISTAT, 2011, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2010, Roma: Istat, 2011, str. 190. 
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9.3 Kolektivní zařízení  péče o děti do 3 let 

  

Úvodem je třeba konstatovat, že přes veřejné proklamace i reálné úsilí států zůstává 

nabídka služeb péče o děti ve věkové kategorii do tří let nedostatečně rozvinutá téměř 

ve všech členských státech EU. Nejnižší míru pokrytí vykazují země s tradičně nízkou 

participací žen na trhu práce260.  

Příčiny limitované nabídky, případně i relativně pozdního rozvoje služeb péče o 

děti v nejmladší věkové kategorii, lze hledat v několika faktorech. Určujícím je asi po 

staletí trvající identifikace matky coby klíčové pečovatelky o dítě v této rané fázi jeho 

vývoje. S tím souvisí pozdější odlišné koncepce akceptovaných a prosazovaných 

modelů péče o takto malé dítě. Skandinávské státy například preferují u dítěte do 

jednoho roku až roku a půl střídavou péči matky a otce, služby péče o dítě jsou proto 

nabízeny zpravidla až pro děti starší jednoho roku. V některých státech – typicky 

zemích v tzv. bývalého východního bloku, kde v minulosti existoval rychlý rozvoj 

těchto služeb – došlo v nedávné době k poklesu nabídky, což je však kompenzováno 

úpravou v evropském kontextu nevídaně dlouhých a dobře finančně ohodnocených 

mateřských/rodičovských dovolených (hovoří se o re-familializaci). Itálie patří mezi 

státy s velmi nízkou nabídkou těchto zařízení, zároveň však garantuje mateřskou i 

rodičovskou dovolenou. 

 

 

9.3.1 Kolektivní zařízení péče o děti ve věku 0 – 3 roky v Itálii  

 

9.3.1.1 Historie a základní právní úprava 

 

První jesle začaly v Itálii vznikat v 19. století, převážně v reakci na počínající 

industrializaci některých oblastí země a s tím související fenomén zaměstnanosti žen. 

Jednalo se zpravidla o církevní zařízení, k čemuž odkazuje i dobově užívaný název 

jesličky (presepe). Další jesle postupně vznikaly zejména ve městech s velkou 

                                                 
260 SARACENO, C., NALDINI, M.,2007, Sociologia della famiglia, Bologna: Il Mulino, 2007, str. 268. 
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koncentrací průmyslových dělnic, a to z iniciativy církve, filantropů, případně i 

zaměstnavatelů (v podnicích). Na počátku 20. století bylo uzákoněno, že každý 

průmyslový podnik s nejméně 50 zaměstnankyněmi musí vytvořit jesle pro děti do tří 

let, případně alespoň zřídit místnost na kojení261. Tyto první podnikové jesle byly 

hrazeny z příspěvků zaměstnavatelů i zaměstnankyň, později i z příspěvků ONMI.  

Za fašismu se režim explicitně přihlásil k rodinné politice a podpoře natality. Zákon 

z 10. prosince 1925, č. 2277, zakládající ONMI, jako jedno z rodinně-politických 

opatření předvídal zřizování jeslí, a to zejména pro matky samoživitelky (fašistický 

ideál rodiny jinak ztělesňovala vdaná žena pečující o rodinu a děti). Tehdejší koncepce 

jeslí akcentovala pouze roli péče o děti v době nepřítomnosti matky a aspekty sanitárně 

– hygienické, případně dietetické; edukativní a didaktická role byla pouze marginální.  

K zásadní normativní úpravě zařízení pro děti do 3 let však v Itálii došlo až 

s přijetím zákona z 6. prosince 1971, č. 1044, na jehož  základě měly být v obcích 

zřizovány tzv. obecní jesle (asili nidi comunali)262. Obecní jesle byly v čl. 1 zákona 

definovány jako „sociální služba veřejného zájmu“. Hlavní účel těchto zařízení pak byl 

expressis verbis definován v  čl. 2 cit. zákona, podle něhož spočívá v „poskytování 

časově omezeného dozoru nad dětmi, čímž se zajistí pomoc rodině i usnadní přístup žen 

na pracovní trh“; edukativní aspekty zůstaly sekundární, byly však normativně poprvé 

zdůrazněny a zohledněny i v požadavcích na odbornost zaměstnanců263.  

Italský zákonodárce zavedl pro veřejná zařízení péče o děti ve věku 0 – 3 let 

decentralizovaný systém s delegovanými pravomocemi na orgány místní správy, který 

v zásadě funguje až do současnosti. Regiony jsou podle čl. 6 cit. zákona zmocněny 

k vydávání vlastních právních norem k úpravě předmětné materie, a to v mezích 

obecných kritérií stanovených státem.  

Další legislativní posun směrem k modernizaci systému a zajištění diverzifikované 

nabídky služeb přinesl zákon z 28. srpna 1997, č. 285 264. Zákon explicitně v obecné 

rovině podpořil vznik inovativních a experimentálních projektů pro děti ve věku 0 až 3 

let a rozšířil možnost sdružování (jednotlivců i právnických osob) za účelem 

                                                 
261 Zákon z 19. června 1902, č. 242, o práci žen a dívek (sul lavoro delle donne e dei fanciulli).  
262 Zákon předvídal pro období 1972 až 1976 zřízení 3 800 obecních jeslí, tento ambiciózní cíl však nebyl 
splněn. 
263 Čl. 6 odst. 3 zákona z 6. prosince 1971, č. 1044 stanovil, že v těchto zařízeních musí pracovat personál 
schopný dítěti  zaručit pomoc zdravotní i psycho-pedagogickou. 
264 Zákon z 28. srpna 1997, č. 285, Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunitá per ĺ infanzia 
e ĺ adolescenza. 
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poskytování péče o děti této věkové kategorie. Ve svém čl. 3 odst. 1 písm. b) pak 

definoval dva z těchto nových typů, a to centrum pro děti a rodiny (Centro per bambini 

e famiglie) a hernu (Spazio gioco) – obě služby však počítají s přítomností rodiče, 

nejedná se tedy o službu péče. V kontextu přijaté právní úpravy se začíná v Itálii hovořit 

o inovativním a experimentálním přístupu k  socio-edukativním službám pro rané 

dětství. 

Od poloviny devadesátých let dochází v Itálii ke znatelnému rozvoji 

kolektivních služeb péče o děti do tří let v domácím prostředí (servizi domiciliari); ze 

strany regionů však většinou absentovala jejich právní regulace, případně byla tato 

pouze vágní.  

Přes uvedená zlepšení Itálie stále zaostává za evropským průměrem v zajištění 

nabídky služeb kolektivní péče o děti do tří let. K rozvoji zařízení kolektivní péče měl 

přispět i v roce 2007 přijatý Mimořádný plán pro rozvoj socio-edukativních služeb pro 

rané dětství (Piano straordinario di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima 

infanzia), předvídající i konkrétní navýšení objemu prostředků ze strany státu i obcí. 

Monitoring plnění plánu ukázal, že sice v italských regionech došlo ke zvýšení nabídky 

těchto služeb, stále však ani zdaleka není splněn komunitární cíl 33% pokrytí265. 

 

9.3.1.2 Organizace italského systému a typy služeb kolektivní péče 

  

Rozhodující kompetence při správě a řízení těchto zařízení náleží obcím; regiony 

stanoví obecná kritéria řízení (správy), k čemuž jsou zmocněny  v souladu s čl. 117 

Ústavy vydávat vlastní právní normy; ústřední vládě připadá zodpovědnost pouze za 

definování všeobecných cílů a alokaci zdrojů mezi regiony. Obce tato zařízení – 

nazývaná zpravidla veřejné jesle (asilo nido pubblico) – zřizují buď samy, nebo 

uzavírají smlouvu se soukromým subjektem (convenzionato). Z hlediska financování se 

jedná o systém spolufinancování ze strany státu (zpravidla prostřednictvím ad hoc 

vyčleněných částek pro určité období, následně přerozdělovaných), regionů, obcí i 

uživatelů služby.  

                                                 
265 ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, 2011, Monitoraggio del Piano di sviluppo dei servizi socio-
educativi per la prima infanzia, Firenze: Istituto degli Innocenti, 2011. 
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Z hlediska typologie existují v současné době v Itálii následující typy socio-

edukativních zařízení péče o děti do tří let, fungující na bázi veřejné (strutture 

pubbliche) nebo soukromé (strutture private): 

1. Klasické jesle (asilo nido, nido d́infanzia) pro děti od tří měsíců do tří let. 

2. Mikrojesle (micro nido)266, které strukturou odpovídají klasickým jeslím, ale liší 

se nižším přípustným počtem dětí ve třídě (12 nebo 15), nižšími nároky na odbornou 

kvalifikaci pečujících osob i sníženými nároky na prostory jeslí.   

3. Rodinné jesle (nido famiglia), jež jsou tvořeny jako „domácí“ jesle na 

vzájemnostním principu - skupiny rodičů se sdruží za účelem vytvoření jeslí v domácím 

prostředí pro maximálně 6 dětí ve věku od tří měsíců do 3 let. Inspirací pro italského 

zákonodárce byly zejména zkušenosti s tzv. denními matkami a otci z některých 

evropských států (např. rakouskými tagesmutter/vater). Výhodou je rodinné prostředí a 

flexibilní časový rozvrh hodin podle dohody rodičů. Nevýhodou může být nedostatečné 

vzdělání a kvalifikace pečující osoby, kterou je zpravidla jedna z matek či otců. 

4. Firemní jesle (nido aziendale)267, zřizované zaměstnavatelem v místě výkonu 

práce pro děti zaměstnanců ve věku 3 měsíce až 3 roky. Původně vznikaly pouze u 

soukromých zaměstnavatelů, v současnosti jsou zřizovány i při institucích a zařízeních 

veřejného sektoru (univerzity, nemocnice, apod.). Několik zaměstnavatelů může zřídit i 

společné tzv. mezifiremní jesle (nido interaziendale). Nespornou praktickou výhodou je 

fyzická blízkost pracujícího rodiče (možnost kojení, návštěvy v průběhu dne, apod.) a 

zpravidla i potřebám zaměstnanců lépe přizpůsobená provozní doba. Nevýhodou bývají 

vyšší finanční náklady pro rodiče, jež lze však do jisté míry kompenzovat 

prostřednictvím daňových úlev pro zaměstnance, který své dítě umístí ve firemní 

školce. 

5.   Speciální třídy při dětských školách (scuola delĺinfanzia - odpovídají našim 

mateřským školám) pro předčasně zapsané děti (iscrizione anticipata)268. Státní i 

soukromá dětská škola může zřídit tato oddělení, přičemž k výuce lze zapsat pouze děti, 

které dosáhnou věku tří let před 30. dubnem školního roku, kterého se zápis týká.  

                                                 
266 Definovány v čl. 70 odst. 5 zákona z 28. prosince 2001, č. 448. 
267 Definovány v čl. 70 odst. 5 zákona z 28. prosince 2001, č. 448. 
268 Definovány d. lg. z 19. února 2004, č. 59, následně zrušeny a nahrazeny tzv. jarními sekcemi (sezioni 
primavera) pro děti ve věku 24 až 36 měsíců, poté znovu v revidované podobě obnoveny na základě 
d.P.R. z 20. března 2009, č. 89. 
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S ohledem na to, že četné legislativní kompetence jsou svěřeny územním 

samosprávným celkům, právní úprava v jednotlivých regionech i obcích se mnohdy 

zcela zásadně liší. A to nikoli pouze při úpravě strukturálních standardů pro každý typ 

služby (maximální a minimální počet dětí269, minimální prostorové požadavky na jedno 

dítě v m2), ale i při stanovení organizačních standardů pro každý typ služby (počet dětí 

na jednoho  pracovníka; kvalifikační předpoklady pro výkon profese 

vychovatele/učitele, včetně pracovníka výchovných/vzdělávacích služeb v domácím 

prostředí). Odlišná právní úprava standardů má za následek signifikantní rozdíly 

v kvalitě nabízených služeb v závislosti na místě jejího poskytování.    

Z hlediska bodového hodnocení pro stanovení pořadí v seznamu uchazečů o zápis do 

klasických jeslí (soukromých i veřejných) jsou dle dostupných údajů zohledňována 

nejvíce tato kritéria270: zdravotní postižení dítěte, složení rodinné jednotky a její 

dostupné zdroje pro péči, dítě zaměstnance zřizovatele zařízení, oznámení potřebnosti 

ze strany sociálních služeb, podmínky zaměstnání (práce) otce, podmínky zaměstnání 

(práce) matky, majetkové poměry, datum přijetí žádosti271. 

 

9.3.1.3 Diverzita nabídky služby, jejího financování i využití 

 

Právě decentralizaci systému lze považovat za hlavní příčinu zcela nerovnoměrně 

rozložené sítě veřejných i soukromých zařízení mezi jednotlivými regiony272. Přes dílčí 

zlepšení v posledních letech stále většina italských regionů výrazně zaostává za 

komunitárním cílem, tedy dosažení minimálně 33% pokrytí zařízeními péče o děti do tří 

let věku. Teritoriální heterogenita v Itálii předvídatelně zrcadlí i regionální odlišnosti 

v míře zaměstnanosti žen. Zejména v oblasti italského Jihu (Mezzogiorno) je situace 

takřka kritická: pro školní rok 2010 – 2011 pouze 17,6% obcí nabízelo přímo službu 

veřejných jesliček (či jesliček obcí nasmlouvaných), v Kalábrii pak 15,9% a v Apúlii 

34,1%; v roce 2011 činily hodnoty zaměstnanosti žen ve zmíněných třech regionech 
                                                 
269 Například u jeslí v regionální normotvorbě osciluje minimální přípustný počet dětí mezi 11 a 25 (u 
mikrojeslí 6) a maximální přípustný počet mezi 50 a 75 dětmi, viz. ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, 
2011, Monitoraggio del Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, Firenze: 
Istituto degli Innocenti; 2011, str. 68.  
270 Řazeno sestupně s tím, že nejvíce body je ohodnoceno a tedy zvýhodněno kritérium první – zdravotní 
postižení dítěte. 
271 ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, 2011, Monitoraggio del Piano di sviluppo dei servizi socio-
educativi per la prima infanzia, Firenze: Istituto degli Innocenti; 2011, str. 208  
272 SAVE THE CHILDREN (ONLUS), 2012, Mamme nella crisi, Roma, b. n., 2012, str. 18. 
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25,4%, 31,3% a 30,1%. Oproti tomu na severu země je míra pokrytí sítí těchto 

veřejných služeb vysoká, nejvyšší hodnoty vykazuje s 83,3% nabídkou Emilia-

Romagna a  s 95% Friuli-Venezia Giulia, s čímž korespondují i údaje o tamní míře 

zaměstnanosti žen (60,9% a 56,6%), patřící mezi nejvyšší v zemi273.  

Limitovanou nabídku veřejných zařízení alespoň zčásti kompenzují  alternativní 

formy péče poskytované na tržním principu. V posledních deseti letech se počet 

privátních zařízení zvýšil natolik, že v současnosti představují asi 40% ze všech institucí 

péče o děti do dvou let věku274. Zařízení podléhají kontrole standardů kvality, 

zavedených od roku 2006. 

Teritoriálně heterogenita v pokrytí formálními zařízeními péče o děti do 3 let 

věku vede k odlišným volbám strategií rodičů v jednotlivých oblastech. Chronicky 

poddimenzovaná nabídka služeb v jižních a ostrovních regionech přispěla například 

k tomu, že je zde jednou z preferovaných strategií předčasný zápis dětí do dětských 

škol, neboť síť vzdělávacích služeb pro děti ve věku 3 až 6 let je již daleko lépe 

saturovaná a není tedy nutné čekat na zřizování nových zařízení275. V severních 

regionech státu lze zase vysledovat intenzivnější využívání dalších alternativních forem 

péče ke klasickým jeslím, např. rodinné či firemní jesle, které zpravidla pracujícím 

rodičům nabízejí flexibilnější provozní dobu. Významným faktorem je i tamní vyšší 

podíl firem a institucí, které mají potenciál zřizovat pro své zaměstnance firemní jesle 

(velké průmyslové podniky, univerzity, apod.). I přes inovativní přístup a zavádění 

experimentálních forem socio-edukativních služeb pro děti do tří let lze shrnout, že 

v reálných strategiích i představách rodičů zůstávají tato alternativní zařízení stále 

marginální. Ve školním roce 2010/2011 služby těchto zařízení využilo pouze 2.2% dětí 

ve věku do tří let276. 

Velkým problémem je otázka finanční dostupnosti těchto služeb. Umístění ve 

veřejném zařízení je poskytováno na základě individuální žádosti rodičů, přičemž 
                                                 
273 Všechny údaje převzaty z CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA, 2012, Scenari economici n. 16 – 
Sulla ripresa  la cappa dell΄incertezza e della sfiducia – Nuova finanza alle imprese per superare la 
scarsita di credito  – dicembre 2012, b. m., CSC, str. 27, dostupné online:  
http://www.confindustria.it/indcong.nsf/527e68315bcc0d33c12578fd00329b3c/3839c46e763f4db2c1257
ad100371d34/$FILE/Par%201.1.pdf 
274 SAVE THE CHILDREN (ONLUS), 2012, Mamme nella crisi, Roma, b. n., 2012, str. 16. 
275 V období 2010 – 2011 bylo v jižních a ostrovních regionech učiněno 58% ze všech předčasných 
zápisů v Itálii, viz. ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, 2011, Monitoraggio del Piano di sviluppo dei 
servizi socio-educativi per la prima infanzia, Firenze: Istituto degli Innocenti, 2011, str. 245.  
276 ISTAT, 2012, L΄offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia, 
Istat: Roma, 2012, dostupné online na: http://www.istat.it/it/archivio/65371 
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konkrétní specifikace podmínek přijetí i finanční spoluúčasti na hrazení nákladů za 

službu patří do pravomoci jednotlivých obcí. Výše platby za službu se odvíjí i od 

odlišné rozpočtové situace obcí. V průměru uhradí rodiče za umístění svého dítěte ve 

veřejných jeslích cca 302 euro měsíčně; v Kalábrii to bude 110 euro, zatímco 

v Lombardii 400 euro za měsíc277. Variabilní je i způsob stanovení výše platby 

v jednotlivých obcích - v 75% případů obce využívají indikátor ISEE, ve 20% je určující 

rodinný příjem žadatelů a zbývajících 5% případů představuje platba stanovená 

v jednotné výši278.  

Platby za privátní zařízení péče o děti této věkové skupiny jsou samozřejmě 

vyšší a opět se značně odlišují nejen s ohledem na místo poskytování služby, ale i podle 

časového pokrytí (často delší a flexibilnější otevírací doba, což představuje výhodu 

zejména pro pracující rodiče) a nabízených služeb (výuka v cizím jazyce, kroužky, 

apod.). Průměrná měsíční platba za pobyt v soukromém zařízení na Severu Itálie činí 

podle dostupných zdrojů v současnosti přibližně 550 euro na jedno dítě279.  

Veřejná i soukromá zařízení využívají různé systémy slev z plateb za úhradu 

služby. Platby rodičů za službu mohou být předmětem dalších finančních zvýhodnění, 

která neodvisí od ukazatele ISEE, ale vztahují se k osobě dítěte či jeho rodinnému 

kontextu. Tyto mechanismy je v zásadě možno  rozčlenit do šesti skupin: 1. v zařízení je 

již zapsán jeden či více sourozenců; 2. prokázala se situace potřebnosti rodiny 

(zpravidla doložená ze strany sociálních služeb); 3. absence z důvodu dlouhodobé 

nemoci; 4. snížená frekvence návštěv zařízení; 5. zdravotní postižení dítěte; 6. další 

mechanismy vztahující se k majetkovým a příjmovým poměrům rodiny, ale odlišné od 

ukazatele ISEE280. 

Lze shrnout, že ve veřejných zařízeních je u 56% zapsaných dětí při stanovení 

úhrady za službu vycházeno z využití indikátoru ISEE, 35% dětí platí plnou částku a pro 

zbývajících 9% jsou užity jiné mechanismy, popsané v tomto odstavci. Zcela odlišná je 

                                                 
277 SAVE THE CHILDREN (ONLUS), 2012, Mamme nella crisi, Roma, b. n., 2012, str. 19.   
278 SAVE THE CHILDREN (ONLUS), 2012, Mamme nella crisi, Roma, b. n., 2012,  str. 19.   
279 CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA, 2012, Scenari economici n. 16 – Sulla ripresa la cappa 
delĺ incertezza e della sfiducia – Nuova finanza alle imprese per superare la scarsita di credito  – 
dicembre 2012, b. m., CSC, 2012, str. 28, dostupné online: 
http://www.confindustria.it/indcong.nsf/527e68315bcc0d33c12578fd00329b3c/3839c46e763f4db2c1257
ad100371d34/$FILE/Par%201.1.pdf. 
280 Například platební úlevy pro samoživitele, využití regionálních voucherů vyhrazených pro osoby 
s příjmem nižším než stanovené minimum, sleva pro rodiny splácející půjčku (hypotéku) na nákup první 
nemovitosti, apod. 
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situace v privátních zařízeních, kde plnou částku hradí 70% zapsaných dětí; indikátor 

ISEE se využívá jen u 14% dětí – k částečné kompenzaci nízkého využití kalkulace 

zohledňující indikátor ISEE slouží častější využití ostatních mechanismů (v 16% 

případů) než v zařízeních veřejných281. 

  

 

 

9.3.2 Kolektivní služby péče o děti ve věkové skupině 3 – 6 let 

 

Jestliže jsem výše uvedla, že pro služby péče o děti ve věku do tří let je na evropské 

půdě charakteristický opožděný rozvoj a zpravidla nedostatečné pokrytí, u služeb péče o 

děti od tří (resp. dva a půl roku ve Francii a Řecku) do šesti let panuje odlišná situace. 

Segment služeb pro děti této věkové kategorie je velmi rozvinutý, a to zvláště v těch 

státech, ve kterých tvoří předškolní výchova integrální část národního vzdělávacího 

systému, například ve Francii, Španělsku, Belgii, či právě Itálii. Primárním důvodem 

pro vznik předškolních zařízení v těchto státech, jak zdůrazňují Saraceno a Naldini, 

nebyla snaha podpořit reintegraci žen na pracovní trh, ale usilovat o redukci sociálních 

nerovností, a tím přispívat ke snazšímu začlenění znevýhodněných skupin dětí do 

vzdělávacího systému282. 

 

9.3.2.1 Historie a právní úprava v Itálii 

 

Za historicky nejstarší italský dětský útulek se považuje soukromé zařízení péče o 8 

dětí, zřízené z iniciativy Ferrante Aportiho v Cremoně roku 1829. Přestože tedy první 

dětské útulky (asili infantili) - zařízení péče o děti ve věku od 3 do 6 let - vznikaly 

v Itálii na soukromé bázi (často jako instituce církevní) již v průběhu 19. století, právní 

regulace se jim dostalo až mnohem později. První celostátně závaznou právní normou, 

upravující zmiňovanou materii, se stal královský dekret č. 27 z roku 1914. Citovaná 

právní norma asili infantili vymezila primárně jako službu pomoci pracujícím rodičům, 

vzdělávací aspekty byly upozaděny. 

                                                 
281 ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, 2011, Monitoraggio del Piano di sviluppo dei servizi socio-
educativi per la prima infanzia, Firenze: Istituto degli Innocenti; 2011, str. 185.  
282 SARACENO, C., NALDINI, M., 2007, Sociologia della famiglia, Bologna: Il Mulino, 2007, str. 269. 
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Zásadní transformaci systému přinesla tzv. Gentiliho283 školská reforma284, 

uskutečněná  sérií královských dekretů v roce 1923 v době první Mussoliniho vlády. 

Reformou byly mimo jiné asili infantili začleněny do systému základního vzdělávání 

jako jeho první - přípravný a nepovinný – vzdělávací stupeň v délce trvání tří let. 

Přípravný stupeň měl být realizován ustavením mateřských škol (scuola materna), jež 

ponesou shodný název s názvem školy, při které vzniknou. 

Mateřské školy však byly v Itálii zřizovány nadále pouze z iniciativy 

soukromých subjektů nebo obcí. S přijetím zákona z 18. března 1968, č. 444 byla 

kompetence ke zřizování a správě vlastních - tzv. státních mateřských škol (scuola 

materna statale) – svěřena nově i státu. Zákonné znění stanovovalo povinnost těchto 

státních škol sledovat za cíl vzdělávání dítěte, rozvoj jeho osobnosti, jakož i pomoc a 

přípravu k povinné školní docházce285. Docházka do státní mateřské školy byla 

koncipována jako fakultativní a bez finanční spoluúčasti rodičů dítěte. Státní mateřské 

školy začaly velmi rychle vznikat po celé zemi; již za 10 let od nabytí účinnosti zákona 

jich bylo zřízeno 12 633, což představovalo 41,6% ze všech mateřských škol, přičemž 

trend nárustu jejich počtu - za současného snižování počtu škol jiných zřizovatelů - 

pokračoval i v dalších letech286.  

I po zřízení státních mateřských (dětských) škol byl v italském systému 

zachován model koexistence s dalšími předškolními zařízeními: obecními a privátními 

(většinu z nich stále tvořily a tvoří školky církevní). Zachováním plurality zřizovatelů 

bylo naplněno i ústavně zaručené právo územněsamosprávných celků a soukromých 

subjektů zřizovat školy a vzdělávací instituce ve smyslu čl. 33 odst. 3 Ústavy. Stát je 

však zároveň povinen dostát požadavku vyplývajícího z čl. 33 odst. 2 Ústavy, ve kterém 

je zakotvena jeho povinnost umožnit všem občanům vzdělání ve veřejné státní škole 

laického charakteru. Právní úpravu nestátních předškolních zařízení obsahuje zejména 

zákon z 10. března 2000, č. 62287, který těmto subjektům za splnění stanovených 

podmínek (tzv. zrovnoprávněné školy - scuole paritarie ) garantuje i poskytování 
                                                 
283 Ideovým tvůrcem reformy byl Giovanni Gentili (1875 – 1944), jeden z významných filosofů fašismu, 
působící v té době na postu ministra školství v první Mussoliniho vládě. 
284 Více o reformě PATTARIN, E., 2011, Le politiche scolastiche, str. 173 – 174, in ASCOLI, U., 2011, 
str. 173 – 223. 
285 Čl. 1 odst. 1 věta druhá zákona z 18. března 1968, č. 444.   
286 M.P.I., 2000, La scuola materna statale e non statale, b.m., M.P.I., 2000, str. 12, dostupné online na: 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/mpi/pubblicazioni/2000/materna.pdf 
287 Zákon. z 10. března 2000, č. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all'istruzione). 
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finančních příspěvků ze strany státu. Ze statistického pohledu stále zůstávají 

nejnavštěvovanějšími nestátními dětskými školami školy katolické288. Materie systému 

katolického školství je obsažena zejména v Kodexu církevního práva289. 

Integrace státních mateřských škol do systému italského základního vzdělávání a 

zdůraznění jejich edukativní role bylo posíleno i na symbolické rovině v užité 

terminologii – označení mateřská škola se s přijetím zákona z 10. února 2000, č. 30 

změnilo na dětskou školu (scuola delĺinfanzia). Ještě předtím došlo k některým dílčím 

změnám, např. bylo připuštěno i začlenění handicapovaných dětí do běžné výuky (za 

současného poskytnutí asistenta učitele a redukce maximálního počtu dětí ve třídě na 

20)290. V roce 2003 proběhla s přijetím zákona z 28. března 2003, č. 53 zásadní reforma 

italského školského systému, která se dotkla i úpravy vztahující se ke státním dětským 

školám. Například byla připuštěna možnost předčasného zápisu dítěte do této instituce.  

 

9.3.2.2 Organizace italského systému a typy služeb kolektivní péče 

 

Jak již jsem shrnula výše, italská Ústava předvídá koexistenci dvou školských systémů: 

první z nich tvoří systém veřejného vzdělávání, otevřený pro všechny (je 

charakterizován svobodou výuky a pluralismem); druhý představuje systém 

soukromého vzdělávání, realizující právo italského rodiče vzdělávat dítě v souladu s 

vlastním ideovým a náboženským přesvědčením (svoboda výuky i přístup do 

vzdělávacího zařízení však může být různým způsobem omezen). 

Systém kolektivních zařízení péče o děti ve věku od 3 do 6 let je tedy v Itálii 

založen na pluralitě poskytovatelů péče, kterými jsou: 

- stát 

- jiné veřejnoprávní korporace, zejména obce (l´ente pubblico) 

- církve  

- soukromoprávní subjekty 

Základní kritérium rozlišení u nestátních škol představuje skutečnost, zda se 

jedná o dětskou školu zrovnoprávněnou ve smyslu zákona z 10. března 2000, č. 62, 

                                                 
288 FUSILLO, P., LA STELLA, D., 2011, La Scuola privata in Italia, Universita degli Studi Roma 3, 
Roma: CEDIR, 2011, str. 6. 
289 Codice di Diritto Canonico, Canoni 798 – 806. 
290 Zákon z 20. května 1982, č. 270. 
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zaručujícího při splnění stanovených podmínek paritu soukromých a státních škol, či 

nikoli. Zrovnoprávněná škola, oprávněná vydávat o úspěšném absolutoriu doklady 

stejné validity jako školy státní, musí ke svému zrovnoprávnění vyhovět zejména 

následujícím požadavkům, stanoveným v čl. 1 odst. 4 zákona z 10. března 2000, č. 62: 

- vzdělávací projekt i osnovy výuky musí být plně v souladu s ústavními principy a 

dalšími ustanoveními právního řádu („ve vzdělávacím projektu se mohou uplatnit 

náboženské nebo kulturní prvky, škola však nesmí povinně vynucovat účast na 

mimoškolních aktivitách, které vyžadují nebo předpokládají přistoupení k určité 

ideologii či náboženskému vyznání“291)  

- škola je povinna přijmout účinná opatření k umožnění přístupu ke vzdělání i těm 

žákům, kteří mají zdravotní handicap či jsou jinak znevýhodněni (např. finančně) 

- výuku musí zajišťovat učitelé, splňující shodné kvalifikační a vzdělanostní 

předpoklady stanovené v právních normách pro učitele státních škol; školy musí 

disponovat vnitřními orgány, fungujícími na principech participativní demokracie 

- jejich činnost podléhá procesu hodnocení podle standardů národního systému evaluace 

pro analogická státní vzdělávací zařízení. 

Naprostá většina italských škol využila možnosti požádat o zrovnoprávnění ve smyslu 

výše popsaném; podle dostupných údajů k 30. červnu 2003 bylo 82% všech nestátních 

škol v Itálii zrovnoprávněných292. 

Z hlediska financování služeb jsou odlišná kritéria pro dětské školy státní, resp. 

zrovnoprávněné a dětské školy ostatní. Zrovnoprávněné školy mají nárok na přímou 

finanční podporu z veřejných zdrojů (sussidi diretti). Na činnost dětských škol státních i 

zrovnoprávněných dále finančně přispívají i jednotlivé regiony a obce. Z analýzy Italské 

federace mateřských škol (Federazione Italiana Scuole Materne – FISM)293  vyplývá, 

že  v posledních letech došlo k poměrně výraznému snížení podílu příspěvků z 

veřejných zdrojů (z 46,7% v roce 2004 na 37,5% v roce 2010). Schodek v příjmech je 

saturován takřka výhradně z navýšených plateb od rodičů, což vyvolává kritiku ze 

strany vedení zrovnoprávněných dětských škol i rodičů dětí umístěných v těchto 

                                                 
291 Čl. 1 odst. 3 zákona z 10. března 2000, č. 62. 
292 Tento údaj však zahrnuje všechny stupně zrovnoprávněných škol, in FUSILLO, P., LA STELLA, D., 
2011, La Scuola privata in Italia, Universita degli Studi Roma 3, Roma: CEDIR, 2011, str. 2. 
293 FISM, založená roku 1970, je asociací dětských škol provozovaných neziskovými subjekty, zejména 
katolickou církví. Je organizovaná na úrovni celostátní, regionální i provinční. V současné době sdružuje 
přibližně 8000 dětských škol. 
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zařízeních294. V souvislosti s financováním zrovnoprávněných škol z veřejných zdrojů 

existují v Itálii četná doktrinální stanoviska i rozsáhlá soudní judikatura, interpretující 

blíže zákonná hlediska při výkladu ústavního principu parity státních a soukromých 

škol295.      

Dětské školy nezrovnoprávněné jsou financovány především z příspěvků svých 

uživatelů (školného), mohou se však ucházet i o zdroje z různých nenárokových dotací. 

Část finančních prostředků získávají i z vlastních loterií, dobročinných akcí pořádaných 

rodiči a školní komunitou, apod.   

Dětská škola zpravidla bývá rozčleněna do tří oddělení podle věku dítěte, 

přípustné je však i vytváření věkově kombinovaných tříd. 

 

9.3.2.3 Nabídka služby, její využití a úhrada za ni 

  

Síť pokrytí státními službami péče o děti z této věkové kohorty je v Itálii velmi kvalitní 

a vhodně saturuje potřeby rodičů i dětí. Nejsou zaznamenány žádné zřetelné regionální 

rozdíly v nabídce pokrytí či kvalitě služby – jinak často typické pro ostatní složky 

italské rodinné/sociální politiky - což je dáno primární zodpovědností státu za zajištění 

dostupnosti těchto zařízení  na celém území296.  

Podle údajů ISTAT za rok 2008 služeb některého ze zařízení péče (tedy včetně 

soukromých) využívalo 88% dětí mezi 3 a 5 lety297. Italští rodiče tedy postupně opustili 

konzervativní postoje, preferující individuální péči o dítě, a v naprosté většině volí 

umístění předškolních dětí do zařízení kolektivní péče. Jako základní oceňují zejména 

edukativní funkci těchto zařízení (71,7 %),  na druhém místě pak možnost socializace 

dítěte (25,6%)298.  

Docházka do státních dětských škol je po celou dobu bezplatná. Úhrady se týkají 

pouze případných plateb za jídlo (mensu) a kroužky, které tvoří nadstandard ve státní 
                                                 
294 FISM, 2011, Le scuole dell’infanzia: una tradizione Veneta, Padova: FISM, 2011, str. 3, dostupné 
online na: 
http://www.simonettarubinato.it/public/documenti/newsletter/2011_10_30_scheda_fism_scuole_2011.pdf
. 
295 Srov. FUSILLO, P., LA STELLA, D., 2011, La Scuola privata in Italia, Universita degli Studi Roma 
3, Roma: CEDIR, 2011.   
296 SARACENO, C., NALDINI, M., 2007, Sociologia della famiglia, Bologna: Il Mulino, 2007, str. 269. 
297 SABBADINI, L.L., 2009, La vita quotidiana dell’infanzia nelle indagini Istat-Ministero del Lavoro, 
della salute, delle politiche sociali, Neapol: Istat, 2009, str. 9. 
298 SABBADINI, L.L., 2009, La vita quotidiana dell’infanzia nelle indagini Istat-Ministero del Lavoro, 
della salute, delle politiche sociali, Neapol: Istat, 2009, str. 9. 
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předškolní péči. Ve zrovnoprávněných dětských školách rodiče za docházku hradí část 

nákladů, přičemž z analýzy  FISM vyplývá, že v posledních letech dochází k nárůstu 

jejich finanční spoluúčasti (o cca 10% mezi lety 2004 až 2010). Celkové náklady na 

jednoho žáka ve školách sdružených ve FISM v roce 2010 činily v celoitalském 

průměru 296 euro měsíčně, rodiče tedy v průměru platily za pobyt svých dětí v těchto 

zařízeních 185 euro měsíčně299.   

I když je regionální dostupnost i kvalita státních dětských škol v Itálii velmi 

dobrá, kritizována bývá nedostatečně flexibilní provozní doba těchto zařízení. Školní 

prázdniny jsou v Itálii dlouhé, rovněž tak pracovní doba, přerušená často i siestou. 

S touto situací však nekoresponduje úprava pracovní doby ve většině státních 

 předškolních zařízení; prakticky v nich není realizována ani žádná z forem zajištění 

péče o prázdninách300. 

 

 

 

                                                 
299 FISM, 2011, Le scuole dell’infanzia: una tradizione Veneta, Padova: FISM, 2011, str. 3, dostupné 
online na: 
http://www.simonettarubinato.it/public/documenti/newsletter/2011_10_30_scheda_fism_scuole_2011.pdf  
300 Např. formou zajištění provozu alespoň jedné dětské školy pro spádové území několika škol, nebo 
alespoň zajištění fungování dětské školy v omezeném „prázdninovém“ režimu. 
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10. PÉČE O NESOBĚSTAČNÉ SENIORY 

 

Základní demografické změny, zejména akceleraci procesu stárnutí301 italské populace, 

jsem již ve své práci zmínila. Mimo demografické změny mají na problematiku péče o 

nemohoucí osoby vliv i významné proměny rodinných struktur a rozdělení rolí 

v pracovním a rodinném životě: 

1. Ženy v produktivním věku jsou stále častěji aktivně přítomny na trhu práce, 

přičemž dochází i k postupnému prodlužování tohoto ekonomicky aktivního období 

(viděno z pohledu prodlužování věku odchodu do důchodu). Zkracuje se tedy doba, ve 

které by byly disponibilní k péči o nesoběstačného člena rodiny. 

2. Ubývají vícečetné rodiny, naopak přibývá rodin jednočlenných, často 

seniorských. Tato skutečnost sice nutně neimplikuje osamělost či opuštěnost, ale 

minimálně vyžaduje komplexnější organizaci pomoci ze strany širší rodiny. 

3. Manželství i partnerství se častěji rozpadají, což se projevuje ve dvojí rovině. 

Zaprvé narůstá počet osamělých rozvedených seniorů. O ty však již v případě 

nemohoucnosti nemůže pečovat druhý, dosud soběstačný partner. Mnohdy ale ani jeho 

potomci, neboť zejména rozvedení otcové často přestali být se svými dětmi v kontaktu. 

Rozvedený otec se v seniorském věku v případě nemohoucnosti  – v porovnání 

s vdovcem či otcem stále ženatým s matkou svých dětí – dočká ze strany potomků 

nejméně často pomoci302. Zadruhé má obdobné důsledky i stále častější rozpad 

manželství (partnerství) dětí nemohoucích seniorů. S velkou pravděpodobností totiž 

dojde ke ztrátě kontaktu se snachou/zetěm, a tudíž se opět redukuje počet 

potencionálních poskytovatelů péče ze strany rodiny. 

 

                                                 
301 Jsem si vědoma, že je zavádějící používat nediferenciovaně pojem senioři. Je záhodné rozlišovat 
alespoň základní seniorské kategorie, např. staří staří (nad 80. let) - pro odlišení různých fází stáří, 
vyznačujících se zpravidla i odlišnou mírou potřeby pomoci ze strany okolí. Není vhodné ani automatické 
odkazování k nemoci a neaktivitě, mnozí senioři žijí velmi aktivně a nezávisle na pomoci. Já se však 
z důvodu omezeného rozsahu své práce budu věnovat převážně těm seniorům, kteří jsou odkázáni na 
pomoc zvnějšku. 
302 SARACENO, C., NALDINI, M., 2007, Sociologia della famiglia, Bologna: Il Mulino, 2007, str. 274. 
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10.1 Evropské politiky péče o nesoběstačné seniory 

 

Po dlouhou dobu byla oblast péče o osoby závislé na pomoci druhých považována za 

privátní problém rodiny. Veřejná intervence do této sféry se veskrze omezovala na 

„asistenční“ a reziduální zásahy. Institucionální péče se poskytovala jen jedincům vážně 

nemocným, případně těm, kteří byli prosti jakékoli rodinné sítě.  Na konci šedesátých 

let minulého století dochází již v převážné většině systémů sociálních států k uznání 

„sociálního práva“ na péči a asistenci. V praktické rovině bylo toto právo často 

realizováno – bez možnosti alternativ - péčí ve zdravotnických či rezidenčních 

zařízeních. Evropským trendem let osmdesátých se proto stala snaha 

deinstitucionalizovat  tuto péči, resp. i u seniorů vyžadujících pomoc druhých osob co 

nejdéle prodloužit život ve vlastním bydlení (varianta většinově preferovaná i seniory), 

v rodinném prostředí, případně v komunitě.  

V posledních letech existuje znatelné úsilí o redefinici politiky péče, o 

směřování k politice komunitní péče (community care)303. Za určující současné trendy 

„nových“ politik péče je možné považovat decentralizaci na teritoriální úrovni a 

pluralismus typů (domovy pro seniory, pečovatelská a ošetřovatelská služba, chráněné 

bydlení, služby úlevové (respitní) péče, hospice, apod.) i poskytovatelů péče (rodinní 

příslušníci, stát, obce, církve a další nevládní subjekty). 

Preference modelu rodinné politiky na institucionální úrovni i konkrétní rodinný 

model („male breadwinner, dvojpříjmový, jeden a půl příjmový) ovlivňují taktéž 

problematiku péče o členy rodiny, kteří jsou v pozici závislosti, vyžadující péči okolí: 

zdravotně postižených, seniorů a zvláště pak tzv. starších seniorů.  V odlišných 

sociálních a kulturních kontextech se značně liší míra odpovědnosti rodiny/státu 

(komunity) za výživu i péči o takto nesoběstačné osoby.  

Jak prokázala jedna z prvních studií na toto téma – autorů Anttonen a Sipilä -  

kvalita a dostupnost služeb péče o seniory nemusí v daném státě nutně kopírovat logiku 

                                                 
303 Je vhodné zdůraznit, že tento termín bývá užíván  v různých kontextech a obsahově se mnohdy 
významně liší. Zatímco někteří autoři jej používají k popisu procesu deinstitucionalizace, tedy maximálně 
možného nahrazení rezidenčních služeb domácí péčí a posílení autonomie rozhodování osob vyžadujících 
pomoc druhých, autoři z jiných zemí jím spíše popisují posilování odpovědnosti neformální sociální sítě 
a/nebo neinstitucionálních poskytovatelů péče, tedy rodiny, lidí ze sousedství a dobrovolníků. 
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a dostupnost služeb péče pro rodiny s dětmi304. Autoři studie člení evropské státy do 

jedné ze čtyř kategorií: 

1. státy s kvalitním systémem služeb péče jak pro děti, tak pro seniory nad 65 let 

(Dánsko, Švédsko, Finsko) 

2  státy s nedostatečným systémem služeb péče v obou oblastech (Portugalsko, 

Řecko, Španělsko, Irsko a Německo305) 

3. státy s kvalitním systémem služeb péče o seniory, ale nevyhovujícími službami 

péče o děti  (Nizozemí, Norsko, Velká Británie) 

4. státy s dostatečně rozvinutým systémem služeb péče o děti, nikoli však o seniory 

(Belgie, Francie, Itálie306). 

Na základě údajů EUROSTAT lze zase shrnout, že formální péče (rezidenční 

služby a služby asistence v domácnosti seniora) o osoby starší 65 let ve státech E-15 

jsou nejrozvinutější v Nizozemí a severských státech. Naopak státy jižní Evropy spolu 

s Irskem vykazují nejnižší index institucionalizace péče i poskytování asistenčních 

služeb, což znamená, že zde velkou část péče zajišťují rodinní příslušníci, případně 

placené osoby (často z řad imigrantů) v rámci neformální péče307.  

V nedávné minulosti můžeme v některých státech EU zaznamenat znatelný 

nárůst poskytovaných formálních asistenčních služeb v domácnostech seniorů. Jedná se 

zejména o Německo a Rakousko, později i Francii. Tento nárůst je dáván do souvislosti 

se zavedením povinného pojištění pro případ péče (v Německu Pflegeversicherung), 

které oprávněnému přiznává při splnění stanovených podmínek nárok na čerpání 

balíčku služeb nebo získání voucheru ekvivalentní hodnoty308. Přesto zůstává ve všech 

státech – včetně těch s vysokou mírou formální péče -  relativně vysoká kvóta 

neformálně pečujících (příbuzných, sousedů, dobrovolníků, apod.), kteří jsou často 

nedostatečně ohodnoceni.   

Na evropské půdě dochází v posledních letech k zásadním proměnám samotné 

filosofie politiky péče o staré osoby. Zatímco dříve se jakákoli péče o starou osobu – 
                                                 
304 ANTTONEN, A., SIPILÄ, J., 1996, European social care services: Is it possible to identify models? , 
in Journal of European Social Policy, V, 2, 1996, str. 87 – 100. 
305 Studie s ohledem na dobu vzniku ještě nemohla v Německu zhodnotit pozitivní či negativní efekty 
doprovázející zavedení systému povinného pojištění péče (Pflegeversicherungs-system). 
306 V případě Itálie, jak jsem poukázala výše v práci, to však platí pouze u služeb péče o děti ve věkové 
kategorii 3 – 6 let. 
307 EUROSTAT, 2003, The social situation in the European Union 2003, Luxemburg, 2003; údaje 
týkající se rezidenčních služeb jsou z poloviny 90. let, údaje o asistenčních službách z let 1992 – 2001. 
308 SARACENO, C., NALDINI, M., 2007, Sociologia della famiglia, Bologna: Il Mulino, 2007, str. 276. 
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s výjimkou případů vynuceného pobytu v institucionalizovaných zařízeních – chápala 

jako morální, finančně nehonorovaný závazek rodinných příslušníků, nyní dochází 

k přiznání nároku na alespoň částečné finanční ohodnocení této péče. Posiluje se také 

autonomie rozhodování a nezávislost osoby vyžadující péči druhých. Praktickým 

výrazem těchto ideových proměn je mnohde zavádění příspěvku na péči, vypláceného 

přímo osobě potřebující péči, případně osobě, která péči zajišťuje, nebo např. využívání 

voucherů, opravňujících potřebnou osobu k nákupu konkrétní sociální služby na trhu 

služeb.   

  

10.2 Systém péče o nesoběstačné seniory v Itálii 

 

Pro pochopení modelu péče o nesoběstačné seniory je vhodné zdůraznit některá 

specifika italského welfare systému. V souvislosti s péčí o osoby s omezenou (nebo 

žádnou)  soběstačností do popředí vystupuje disproporční charakter systému, přehnaně 

akcentující výplatu peněžních dávek příjemcům na úkor zajištění dostatečně fungující 

sítě služeb. Druhým typickým rysem je přetrvávající - od 70. let minulého století - 

koexistence dvou do značné míry dichotomních welfare subsystémů: zdravotního 

(l΄assistenza sanitaria) a sociálního (i servizi socioassistenziali), tradičně v Itálii 

ovládaných zásadně odlišnými principy řízení, financování i vnitřního uspořádání. 

Nekoordinovanost obou subsystémů309 - až na spíše sporadické výjimky, jakož i typické 

preferování přímých peněžních transferů (invalidní důchody, příspěvky na péči, 

příspěvky na doprovod, apod.) příjemcům dávek má za následek, že italští senioři přes 

dílčí zlepšení stále jen obtížně získávají přístup k adekvátním službám310.      

Peněžní dávka jako příspěvek na péči pro zdravotně (fyzicky či psychicky) 

handicapované osoby - tzv. příspěvek na doprovod (indennita di accompagnamento) – 

byla v Itálii zavedena již v roce 1980 v návaznosti na politiku deinstitucionalizace péče 

o takto postižené osoby. Saturování potřeb nezdravotního typu u nesoběstačných 

seniorů však nebylo prakticky nijak ošetřeno; zodpovědnost za péči o ně se ponechávala 

                                                 
309 Např. i když v případě ambulantních zdravotních služeb (ADI či OD) již mnohde existuje k řešení 
situace konkrétního uživatele ad hoc vytvořený multidisciplinární tým, zpravidla v něm nejsou zastoupeni 
sociální pracovníci, ale pouze zdravotnický personál. 
310 TOMASSINI, C., LAMURA, G., 2011, Strutture familiari e assistenza formale e informale, str. 83, in 
GOLLINI, A., ROSINA, A., 2011. 
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výhradně na rodině, dlouhodobě se nijak neakcentoval sociální rozměr problému a 

celospolečenská zodpovědnost za generace nesoběstačných seniorů311.  

K usnadnění péče o nesoběstačného člena rodiny byly pro pracují pečovatele 

z řad rodinných příslušníků zavedeny dva nové instituty. V souladu s ust. čl. 4 zák. z 8. 

března 2000, č. 53, resp. další normativou312, je přípustné čerpat: 

- tři dny pracovního volna (permesso retribuito) za rok, a to i po jednotlivých 

hodinách, z důvodu péče o umírajícího nebo vážně nemocného příbuzného; zaměstnanci 

přísluší náhrada mzdy  

- až dvouletou dovolenou z vážných rodinných důvodů (congedo per gravi motivi 

familiari), taxativně vypočtených (zejména vážná patologická a chronická onemocnění); 

zaměstnavatel je povinen za tím účelem poskytnout zaměstnanci pracovní volno, po 

dobu kterého mu však nenáleží náhrada mzdy. 

Okruh rodinných příslušníků, o které je možno takto pečovat, je stanoven 

poměrně široce, neboť zahrnuje příbuzné do 2. stupně, ale i všechny členy tzv. ohlášené 

rodiny (tedy i např. spolužijící nesezdané partnery). 

V Itálii existuje z relevantních peněžních dávek zejména výše zmíněný 

příspěvek na doprovod (indennita di accompagnamento ). Do právního řádu byl 

zaveden zákonem z 11. února 1980, č. 18 a vyplácený je ze státního rozpočtu 

prostřednictvím INPS. Jeho jednotnou výši každoročně stanovuje ministerstvo vnitra, 

pro rok 2013 tato činí měsíčně 499,27 euro.  Nárok na příspěvek vzniká plně invalidním 

osobám bez ohledu na věk, které zároveň nejsou schopny samostatného pohybu nebo 

vyžadují soustavnou pomoc při činnostech denní potřeby. Osoby starší 65 let splňují 

podmínky pro přiznání nároku tehdy, jestliže vykazují trvající obtíže v podobě 

nemožnosti samostatného pohybu a absolutní ztráty soběstačnosti. Ze zákona je 

vyloučen souběh čerpání dávky a současného bezplatného pobytu v rezidenčním 

zařízení péče, trvajícím déle než měsíc. Invaliditu posuzují zdravotnické komise při Asl. 

Protože však chybějí přesná normativní kritéria pro její stanovení, zůstává značná 

diskreční pravomoc jednotlivých komisí. Tato nesystémovost se projevila mimo jiné 

v nadměrném přiznávání invalidity – a tudíž následně i příspěvku -  v některých 

chudších oblastech státu, kde tak dochází k suplování neexistující či nedostatečné dávky 

                                                 
311 NALDINI, M., SARACENO, C., 2011, Conciliare famiglia e lavoro. Vecchi e Nuovi patti tra sessi e 
generazioni, Roma: Il Mulino, 2011, str. 103. 
312 Nařízení Ministerstva solidarity z. 21. července 2000, č. 278 a zákon z 4. listopadu 2010, č. 183. 
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nebo služby z oblasti sociální pomoci313. Příspěvek často slouží spíše jako doplněk 

k příjmu, neplní tedy svou primární funkci - využití k platbě nákladů za asistenci.      

Od počátku 90. let také některé regiony a obce zavádějí dávku na péči (assegno 

di cura), zpravidla means-testovanou za využití indikátoru ISEE. Bývá poskytována ve 

formě měsíčních voucherů na nákup služeb, a to i u soukromých osob (badanti). 

K přiznání nároku je třeba doložit, že nesoběstačná osoba potřebuje k uspokojování 

ADL v domácím prostředí soustavnou pomoc.  

 

Přestože Onofriho komise počítala s postupnou reformou systému sociálních služeb po 

vzoru německého modelu fondového financování (zabezpečení služeb na pojistném 

principu, přičemž pojištění pro případ péče je součástí obligatorního sociálního 

pojištění),  tato transformace je  prozatím politicky neprůchodná, zejména s ohledem na 

již tak vysokou daňovou zátěž italských obyvatel.  

Je třeba zdůraznit, že nízká míra defamilializace péče o nesoběstačné seniory 

není dána jen konstrukcí italského welfare systému, ale vyplývá (možná především) i 

z hodnotových preferencí a náboženských postojů Italů. Italská rodina je 

charakteristická silnými rodinnými pouty, projevujícími se ve společném či blízkém 

bydlišti, v četnosti vzájemných návštěv i poskytování vzájemné pomoci. Jak dokládá 

např. šetření Eurobarometru (2002), 80 až 90% Italů považuje za správné, aby se o 

vlastní staré rodiče staraly jejich dospělé děti, a to i když pracují (oproti Švédům či 

Finům, kterých takový postoj sdílelo jen 30 – 40%)314.  

Při komparaci dat z roku 1999 a 2004 zjistíme, že počet seniorů ubytovaných 

v Itálii v rezidenčních zařízeních sociálního typu (zejména v domovech seniorů) zůstává 

v absolutních číslech přibližně shodný (222 548 pro rok 1999,  223 509 pro rok 2004), 

což při zohlednění procesu stárnutí populace představuje relativní pokles (z 2,2% na 

2,0%)315. Tradičně velmi nízká poptávka italských rodin po institucionalizaci péče o 

seniory se tedy ještě snižuje, což lze vysvětlit spolupůsobením několika faktorů: 

pokrokem ve zdravotní péči a s tím souvisejícím zlepšujícím se zdravím seniorů; 

                                                 
313 K problému zneužívání těchto dávek srov. MESINI, D., GAMBINO, A., 2006, La spesa per 
l΄assistenza continuativa in Italia, in GORI, 2006, str. 45 – 82.  
314 Citováno in TOMASSINI, C., LAMURA, G., 2011, Strutture familiari e assistenza formale e 
informale, str. 81, in GOLLINI, A., ROSINA, A., 2011. 
315 ISTAT, 2006, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2005, Roma, dostupné online na: 
www.ISTAT.it/dati/catalogo/20060524_00/rapporto2005.pdf, ISTAT (2007) L΄assistenza residenziale e 
socio-assistenziale in Italia, Roma, dostupné online: www.istat.it/dati/dataset/20070504_00/  
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nedostatečnou nabídkou veřejných sociálních služeb rezidenčního typu;  přílivem 

imigrantů, pracujících v rodinách seniorů v pozici pečovatele; pozvolným rozvojem 

ambulantních sociálních služeb péče v domácnosti (byť prozatím zdaleka ne 

v postačujícím rozsahu, viz níže uvedené)316.  

V tomto kontextu se jeví jako velmi obtížné verifikovat jednu ze dvou hypotéz: 

zda je relativně poddimenzovaná nabídka formálních služeb pouze odrazem volených 

strategií italských rodin, či zda naopak nedostupnost formálních služeb vede 

v současnosti k volbě strategie zajištění péče z rodinných zdrojů. Nejpravděpodobné je, 

jak uzavírají Tomassini a Lamura, že se obě hypotézy vzájemně nevylučují, naopak se 

ovlivňují a podmiňují317.  

 

10.3 Formální péče o seniory  

 

10.3.1 Zdravotní péče o seniory 

 

Systém zdravotní péče o seniory je v Itálii financován převážně z daňových výnosů a 

zajišťován jednotlivými regiony prostřednictvím vlastních místních zdravotních 

podniků (aziende sanitarie locali – Asl). Regionální kompetence byly ještě posíleny 

novelizací části V. Ústavy318. S decentralizací systému souvisí z teritoriálního hlediska 

již „tradiční“ heterogenita v kvalitě i nabídce péče. Služby jsou hrazeny zpravidla 

z prostředků SSN a uživateli poskytovány zdarma, což však neplatí v případě čerpání 

služby od soukromého subjektu, resp. i pobytu v některém z rezidenčních zařízení 

zdravotní péče, kde je vyžadována spoluúčast pacienta/uživatele.  

Potřeba rozvoje ambulantních zdravotních služeb (zejména ošetřovatelských, 

rehabilitačních, apod.) poskytovaných v domácím prostředí byla v teoretické rovině 

odůvodňována i častým „zneužíváním“ pobytu v nemocničních zařízeních, zejména u 

dlouhodobě hospitalizovaných seniorů. Italská praxe způsobovala pro systém velkou 

                                                 
316 TOMASSINI, C., LAMURA, G., 2011, Strutture familiari e assistenza formale e informale, str. 86, in 
GOLLINI, A., ROSINA, A., 2011. 
317 TOMASSINI, C., LAMURA, G., 2011, Strutture familiari e assistenza formale e informale, str. 82, in 
GOLLINI, A., ROSINA, A., 2011. 
318 FERIOLI, E.A., 2006, Le prospettive costituzionali per una reforma nazionale, in GORI, C., 2006, str. 
253 – 275. 
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finanční zátěž, zároveň udržovala v nemocnicích seniory, u nichž převažovala sociální 

problematika nad problematikou zdravotní. Tito pacienti tvořili na konci 80. let podle 

odhadů až jednu třetinu všech pacientů - seniorů, hospitalizovaných v nemocnicích 

(zejména na geriatrických odděleních)319. Snaha omezit růst finančních nákladů ve 

zdravotnictví vedla i k reformě nemocničního systému, která zavedla klasifikaci 

pacientů do skupin za využití modelu Drg (Diagnosis Related Groups), což přispělo ke 

snížení celkové délky hospitalizace pacientů320. Odborníci upozorňují, že při 

zhodnocení demografických prognóz (stárnutí populace za současného úbytku 

potencionálních pečovatelů) se systém služeb zdravotní péče pro nesoběstačné seniory 

v Itálii jeví značně podfinancovaný; tento stav je ještě zhoršován v důsledku úsporných 

opatření italských vlád s cílem snížit veřejný deficit. Reálně podle nich hrozí, že 

narůstající počet nesoběstačných seniorů bude vyloučen z přístupu k těmto službám a 

bude odkázán pouze na sektor sociálních služeb, který je v Itálii tradičně považován za 

marginální a reziduální; de facto tedy zůstanou odkázáni na zabezpečení péče ze strany 

rodiny, resp. mimo jakoukoli účinnou pomoc v případě absence disponibilních 

caregivers z rodinné sítě321.    

Základní zdravotní službou ambulantního typu je v Itálii tzv. integrovaná domácí 

asistence (L΄assistenza domiciliare integrata – ADI). Jedná se o službu ošetřovatelské 

péče, poskytovanou po nezbytně nutnou dobu osobám, pro něž je optimální formou 

zdravotní péče v domácím prostředí. Zdravotnické úkony v domácnosti seniora provádí 

zpravidla ošetřovatelky/lé, nad prováděnou péčí má dohled všeobecný (praktický) lékař. 

Přestože ADI není vyhrazena pouze pro seniory, tito jsou nejčastějšími uživateli – 

v celých 79% případů322. 

Dalším z ambulantních typů formální péče je v Itálii tzv. domácí hospitalizace 

(l΄ospedalizzazione domiciliare - OD), která zaručuje pacientovi realizaci všech 

lékařských úkonů, jež by jinak probíhaly v nemocnici, v jeho domácnosti. Za lékařskou 

péči nese zodpovědnost lékař  příslušného nemocničního oddělení, které má pacienta 

                                                 
319 PAHOR, M. a kol., 1996, Trends of the characteristics and appropriateness of admissions to medical 
wards in Italy from 1988 to 1993, in „European Journal of Epidemiology“, XII, 1996, str. 563 – 571. 
320 VINEIS, P., PACI, E., 1995, Epidemiology and the Italian national health service, in „Journal of 
Epidemiology and Community Health“, IL, 1995, str. 559 - 562.  
321 Srov. TOMASSINI, C., LAMURA, G., 2011, Strutture familiari e assistenza formale e informale, str. 
94, in GOLLINI, A., ROSINA, A., 2011. 
322 MINISTERO DELLA SALUTE, 2003, Compendio del Servizio Sanitario Nazionale, Roma, b. n., 
2003. 
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v péči. Domácí hospitalizace podle dosavadních zkušeností Národní zdravotní služby 

(SSN) výrazně redukuje finanční náklady na péči o pacienta323, zároveň mu poskytuje 

kvalitativně vyšší komfort v podobě pobytu ve známém prostředí. Jedná se o vhodnou 

službu zejména pro některé dlouhodobě nemocné pacienty či pacienty v terminálním 

stádiu nemoci. V současnosti je však tato služba nabízena jen v několika italských 

regionech.  

Pod systém zdravotní péče spadají i některá rezidenční zařízení sociálně-

zdravotnického charakteru, zejména tzv. rezidence zdravotní péče (le residenze 

sanitarie assistenziali - Rsa), které pobytovou službu kombinují se zajištěním 

potřebných zdravotnických úkonů, rehabilitace a obecně doléčování. Podle dostupných 

údajů Istat využívá tyto služby pouze 1,3% italských seniorů324. 

 

10.3.2 Sociální služby pro seniory 

 

Systém sociálních služeb, fungujících v Itálii především na municipálním principu – 

přestože částečně financovaných i z výnosu celostátních daní a v normativní úpravě 

respektující předpisy vyšší právní síly – představuje četné teritoriální variace, a to jak 

z pohledu vynakládaných finančních prostředků, tak z hlediska dostupnosti a kvality. 

Caltabiano dokonce identifikuje na celostátní úrovni nejméně čtyři diametrálně odlišné 

režimy sociálních služeb péče pro seniory: 1. „štědrý“ ve Valle d́Aosta a Trentinu, 2. 

„dobře fungující“ v ostatních severních regionech, 3. „pod tlakem“ v regionech Středu a 

na Sardínii, 4. „zranitelně familialistický“ na Jihu a Sicílii. Jak však Caltabiano shrnuje, 

ani v prvních dvou kategoriích není uspokojivá nabídka ze strany veřejných sociálních 

služeb, poptávka je však relativně lépe saturována alespoň soukromými 

poskytovateli325.  

Základní službou ambulantního typu je v Itálii služba domácí asistence 

(l΄assistenza domiciliare). Tato svou podstatou pečovatelská služba, resp. služba osobní 
                                                 
323 Podle údajů SSN stojí 1 den péče o pacienta v italském nemocničním zařízení cca 500 euro, 
jednodenní péče o stejného pacienta v režimu domácí hospitalizace pak v průměru nepřevyšuje 100 euro 
– cit. in FILICE A., 2010, Ruolo delĺasistente sociale nell΄ospedalizzazione domiciliare, b.n., b. m., str. 
3, 
dostupné online: http://www.servizisocialionline.it/assistente_sociale_ospedalizzazione_domiciliare.pdf. 
324 ISTAT (2007) L΄assistenza residenziale e socio-assistenziale in Italia, Istat: Roma, 2007, 
dostupné online: www.istat.it/dati/dataset/20070504_00/ 
325 CALTABIANO, C., 2004, Il prisma del welfare. Analisi dei regimi socio-assistenziali nelle regioni 
italiane. Roma: Iref, 2004.   
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asistence326, spočívá v pomoci potřebným osobám s jednoduchými úkony, prováděnými 

zpravidla v jejich domácím prostředí (pomoc při osobní hygieně, úklidu, přípravě jídla, 

vyplňování úředních dokumentů), někdy i mimo něj (zajištění nákupu, doprovod při 

vyřizování zdravotních či úředních záležitostí, poskytování tlumočnických služeb). 

Okruh oprávněných uživatelů není definován věkem, ale kritériem potřebnosti 

uživatele327; shodně jako v případě ADI je ale služba čerpána nejčastěji seniory se 

sníženou soběstačností.  

Služba domácí asistence je zřizována obcemi, městskými (obecními) obvody či Asl; 

konkrétní realizace je často prováděna i za přispění různých nestátních neziskových 

organizací a asociací dobrovolníků. Žádost o poskytnutí domácí asistence se podává u 

odboru sociálních služeb v obvodě místa bydliště žadatele. 

Přestože ADI je kvalitní a progresivní sociální službou s velkým potenciálem růstu 

právě v Itálii, kde je preferováno setrvání seniora s omezenou soběstačností v domácím 

prostředí, marginální nabídka služba na municipální úrovni tuto skutečnost nereflektuje. 

Podle údajů Istat službu ADI, zajišťovanou obcemi, využívá pouze 1,6% seniorské 

populace, přičemž čekací lhůty na přiznání nároku jsou velmi dlouhé328.   

Další ambulantní sociální službu představuje tzv. služba doprovodu (il servizio 

di accompagnamento), určená osobám s pohybovými obtížemi. Jedná se o sociální 

službu, o kterou se žádá u odboru sociálních věcí v místě bydliště nebo u nestátních 

poskytovatelů této služby. 

K získání nároku na službu doprovázení stanoví obce či další poskytovatelé povinnost 

předložit dokumentaci, která zpravidla obsahuje doklad o invaliditě (il decreto di 

invalidita civile) vydaný příslušnou lékařskou komisí, lékařskou zprávu a potvrzení o 

údajích nutných pro určení ukazatele ISEE. 

Nesoběstačný senior - případně jeho příbuzný či zákonný zástupce - mohou také 

požádat o ubytování seniora v některém z rezidenčních zařízení, poskytujícím 

pečovatelské a další sociální služby. Obvykle se jedná o domovy seniorů (le case di 
                                                 
326 Srov. MATOUŠEK O. a kol., 2007, Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení – 
Vyd. 1. – Praha: Portál, 2007, str. 92 
327 Okruh osob oprávněných k poskytnutí domácí asistence je vymezen následovně: 
osoby nebo rodiny částečně nebo plně nesoběstačné, které si nejsou schopny, a to i dočasně, obstarávat 
vlastní záležitosti; osoby, i nezletilé, se sníženou soběstačností nebo plně nesoběstačné z důvodu 
zdravotního postižení, invalidity nebo psychických problémů; osoby žijící v situaci sociální izolace; 
senioři starší 65 let. 
328 ISTAT, 2006, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2005, Istat: Roma, 2006, 
dostupné online na: www.ISTAT.it/dati/catalogo/20060524_00/rapporto2005.pdf. 
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riposo), odpovídající svým charakterem zařízením, označovaným v ČR do roku 2006 

jako domovy důchodců. Financování těchto zařízení je řešeno v jednotlivých obcích 

odlišně, zpravidla jsou hrazeny z prostředků obcí i příspěvků uživatelů. Obce většinou 

stanoví maximální výši příspěvku uživatele (platnou i v soukromých zařízeních se 

smlouvou s obcí). Pro určení výše příspěvku u konkrétního uživatele se využívá 

indikátor ISEE; jedná-li se však o zcela invalidní osobu či o nesoběstačného seniora 

staršího 65 let, zohledňují se pro účely ISEE dle čl. 2 odst. 6, resp. čl. 3 odst. 2  d.lgs. 

z 31. března 1998, č. 109 pouze příjmové a majetkové poměry uživatele, nikoli i jeho 

rodinných příslušníků329. 

Jak již jsem uvedla výše, využívání těchto služeb ze strany seniorů je v Itálii 

sporadické, chápané spíše jako krajní řešení při neexistenci jiných alternativ. 

Problémem je dozajista i kvalita nabízených služeb. Jak poukázala zpráva OECD z roku 

2005, italských domovů pro seniory je například ve srovnání s holandskými či 

skandinávskými nejen výrazně méně (v přepočtu na obyvatele), ale zároveň jsou 

v průměru nižší kvality, s nižšími příspěvky z veřejných zdrojů a nabízejí uživatelům 

méně individualizovanou péči i prostředí (obdobné platí i pro další stát jihoevropského 

rodinného modelu – Španělsko)330. 

Mezi další italské sociální služby, zaměřené na cílovou skupinu seniorů, patří 

telefonní linky pomoci a asistence (telesoccorso e teleassistenza). Služba již byla 

aktivována četnými Asl v mnoha regionech. Přestože lze na telefonních linkách získat 

informace z oblasti zdravotní péče, jejich prioritním zaměřením je sociální a 

psychologická podpora seniorů. 

Senioři mohou využívat i služeb různých denních center (centri diurni), jež mají 

přispívat k sociální integraci lidí v obtížné životní či sociální situaci331 prostřednictvím 

aktivizačních programů sociálního, vzdělávacího či kulturního charakteru.  

 

                                                 
329 LENTI, L., LONG. J., 2011, Diritto di famiglia e servizi sociali, Lecce: Editori Laterza, 2011, str. 350 
330 OECD, 2005, Long-Term Care for Older People, OECD: Paris, 2005. 
331 Centri diurni tedy vznikají i pro jiné skupiny uživatelů, např. drogově závislé, zdravotně postižené, 
apod.).  
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10.4 Neformální péče  

 

Přestože mezigenerační soužití neimplikuje automaticky výskyt vzájemné výpomoci 

mezi dětmi a rodiči v případě potřeby, je prostorová blízkost shledávána faktorem 

usnadňujícím realizaci neformální či finanční pomoci332. Četnost výskytu společného či 

blízkého (z prostorového hlediska) bydlení seniora a rodinných příslušníků je významně 

podmíněna i kulturními faktory. Hypotéza kulturní podmíněnosti byla potvrzena 

například komparativní studií Glasera a Tomassini333, srovnávající relevantní údaje 

z Itálie a Velké Británie.  Z ní mimo jiné vyplynulo, že blízkost bydlení rodičů a dětí je 

ve Velké Británii pravděpodobnější v případě, že rodiče již potřebují pomoc. Naopak 

v Itálii je blízkost bydlení obecnou reflexí kulturních preferencí a není výrazem 

konkrétní potřeby pomoci. 

V Itálii je nepsanou tradicí spolužití několika generací na jednom místě, 

případně v nedaleké blízkosti. Podle údajů ISTAT žilo v roce 2003 společně se svým 

dítětem 34% rodičů starších 65 let; 14% z nich pak bydlelo odděleně, ale ve stejném 

bloku obydlí; 22% žilo ve vzdálenosti do 1 km334. Tato skutečnost může výrazně 

ovlivnit zvolený způsob péče o nesoběstačného seniora. Itálie podle Saraceno a Kecka 

vykazuje stále vysoký stupeň nepodporovaného familialismu v zajištění péče o 

nesoběstačné seniory335. Organizace péče o nesoběstačného seniora tak stále zůstává do 

značné míry na bedrech rodiny a nejbližšího okolí. Ti zajišťují péči osobně, ale čím dál 

častěji i kombinují různé způsoby - například platí soukromé osobě, poskytujících část 

péče za ně.  

Za posledních deset let se snížil počet hodin, které věnují členové rodiny péči o 

dospělé členy v rodině336. To podle odborníků představuje signál o snižující se kapacitě 

neformálních sítí, zvláště žen (neboť ty stále zabezpečují ze 73% asistenci dospělým 

                                                 
332 TOMASSINI, C., LAMURA, G., 2011, Strutture familiari e assistenza formale e informace  in 
GOLINI, A., ROSINA, A., 2011,  str. 74. 
333 GLASER, K., TOMASSINI, C., 2000,  Proximity to children: A comparison of Britain and Italy, in 
The Gerontologist, XL, č. 6, 2000, str. 729 – 737. 
334 ISTAT, 2003, Famiglia e soggetti sociali, Roma: Istat, 2003. 
335 SARACENO, C., KECK, W., 2010, Can we identify intergenerational policy regimes in Europe?, 
European Societies, 12:5, b. m., Taylor & Francis, str. 675-696. 
336 ISTAT, 2011, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2010, Roma: Istat, 2011, str. 184. 
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členům rodiny), poskytovat pomoc v případech nesoběstačnosti seniora, především jde-

li o vážný zdravotní problém a déletrvající stav závislosti337. Problém částečně řeší 

najímání soukromých osob (tzv. colf nebo badante), často se zkušeností s prací ve 

zdravotnictví. V souvislosti s narůstajícím počtem imigrantů, zabezpečujících tuto péči 

na místo přímé péče rodinných příslušníků, mnozí odborníci hovoří o přechodu ze 

systému „péče rodiny“ k systému péče v přítomnosti „migranta v rodině“ 338. Italská 

rodina však stále zůstává v „péči“ přítomna – organizační záležitosti s badante řeší 

zpravidla příbuzná žena (nejčastěji dcera), rodina seniora navštěvuje, podílí se na 

platbách za badante, apod.  

Ostatní zdroje neformální péče nejsou v Itálii tak rozšířené. Přesto například 

činnost dobrovolníků pokrývala v roce 2009 přibližně 8% ze všech hodin, věnovaných 

péči o nesoběstačné seniory339. Ve familialistickém systému péče jsou proto jako 

zvláště zranitelné identifikovány osoby bez náležité rodinné sítě (např. rozvedení muži 

v seniorském věku, imigranté). 

Vzhledem k hodnotovým preferencím italských rodin i tradici genderově 

asymetrického modelu péče o závislé členy rodiny se jeví jako optimální posílit v Itálii 

defamilializaci péče o seniory zejména prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb, 

poskytovaných v domácnostech340. Tyto služby usnadní rodinným příslušníkům seniora 

skloubení pracovní a pečovatelské role, resp. představují i vhodnou reakci na úbytek 

potencionálních pečovatelů v rámci rodinné sítě; současně rodina dostojí nepsané normě 

o povinnosti postarat se v domácím prostředí o svého starého nemohoucího člena.  

 

10.5 Imigranti jako poskytovatelé péče  

  

V souvislosti s demografickými změnami, proměnami rodinných struktur i vyšší účastí 

žen v produktivním věku na pracovním trhu dochází v Itálii ke značnému nárůstu počtu 

                                                 
337 ISTAT, 2011, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2010, Roma: Istat, 2011, str. 184. 
338 NALDINI, M., SARACENO, C., 2008, Social and family policie in Italy: Not totally frozen but far 
from structural reforms, in „Social Policy & Administration“, XLII, n. 7, 2008, str. 733 – 748, str. 742; 
BETTIO, F. a kol., 2006, Change in care regimes and female migration: The „care drain“ in the 
Mediterranean, in Journal of European Social Policy, Vol. 16, No. 3, 2006, str. 271 – 285. 
339 ISTAT, 2011, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2010, Roma: Istat, 2011, str. 184. 
340 NALDINI, M., SARACENO, C., 2011, Conciliare famiglia e lavoro. Vecchi e Nuovi patti tra sessi e 
generazioni, Roma: Il Mulino, 2011, str. 118.  
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rodin, které zaměstnávají soukromé osoby k zajištění péče o své nemohoucí rodinné 

příslušníky. Tento typ pomoci, financovaný mnohdy částečně i z veřejných zdrojů 

(zejména srze vyplácený příspěvek na doprovod), poskytují stále častěji osoby s jinou 

než italskou národností. 

V Itálii tradičně zaznamenáváme obtíže se sběrem relevantních statistických dat 

v různých oblastech - pro zajištění věrohodných údajů, týkajících se imigrantů, to platí 

tím spíše. Oficiální statistické údaje nezahrnují (a ani nemohou) cizince pobývající 

v Itálii bez platného povolení k pobytu. Nezahrnují však ani cizince legálně v zemi 

pobývající, vykonávající však práci v segmentu tzv. šedé či stínové ekonomiky, což je 

pro asistenty seniorů typické. Realističtější údaje, zohledňující i „skryté“ pracovníky, 

tak oproti oficiálním statistikám předkládají například Cecilia Tomassini s Giovannim 

Lamurou. Podle jejich odhadů přibližný počet osob, poskytujících za úplatu péči o 

seniory v rodinném prostředí, již v současnosti překračuje 800 000. Pět ze šesti 

takových pracovníků jsou imigranté, což je výrazné převrácení poměru z hlediska 

národnosti pečujících, neboť ještě na počátku let devadesátých byl tento poměr 1:5 ve 

prospěch pracovníků italské národnosti341.  

V odborné literatuře se čím dál častěji hovoří o etnifikaci (etnificazione) tohoto 

pracovního sektoru. Také z hlediska země původu pečujících osob dochází 

k významným proměnám. Zprvu převažovali pracovníci ze států kulturně, nábožensky a 

hodnotově blízkých Itálii  (státy jižní Ameriky a Filipíny), v posledních letech neustále 

stoupá vlna migrujících pracovníků ze střední a východní Evropy (zejména Ukrajiny a 

Rumunska), často se zdravotnickým vzděláním. Významnou strukturální 

charakteristikou tohoto fenoménu je dále jeho feminizace, neboť výraznou většinu (přes 

80%)  z imigrantů, pečujících za úplatu o seniory v domácnosti, tvoří ženy342.  

Vysvětlení, proč italské rodiny tak často zajišťují péči o nesoběstačné příbuzné 

prostřednictvím placené osobní pomoci v rodinném prostředí, se nabízí zejména v 

přetrvávající kultuře familialismu. Ten rodině stanoví morální povinnost zabezpečit péči 

o své potřebné členy, a to pokud možno v domácím prostředí. Italské rodiny kladou 

velký důraz na včasnost zajištění péče, jakož i na respektování důstojnosti seniora při 

                                                 
341 TOMASSINI, C., LAMURA, G., 2011, Strutture familiari e assistenza formale e informale, in 
GOLINI, A., ROSINA, A., 2011, str. 93. 
342 CARITAS/MIGRANTES, 2006, Immigrazione. Dossier statistico 2006. XVI rapporto 
sulĺ immigrazione, Roma: Centro Studi e Ricerche, 2006. 
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jejím poskytování343. To jsou dva z aspektů, které ovlivňují volbu italských rodin ve 

prospěch zajištění péče prostřednictvím třetí osoby, často z řad imigrantů. Italský 

sociální systém je známý přemírou byrokracie a neúměrně dlouhými čekacími dobami 

na poskytnutí služby. Rozhodnutí rodiny ve prospěch „zaměstnání“ imigranta, často 

pracujícího tzv. na černo bez zbytečných formalit a tudíž rychle, má svoji logiku. Senior 

zůstává v domácím prostředí a péče o něj vykazuje zpravidla kvalitativně vyšší stupeň 

osobního přístupu než sociální služby nabízené na ryze formálním trhu.  

Důležité je zmínit v této souvislosti ještě přijetí zákona o povinném pojištění (v 

rámci INAIL) pro případ úrazů v domácnosti u těch osob, které vykonávají výlučně tuto 

aktivitu, a to zákonem z 13. prosince 1999, č. 493. Italský zákonodárce bohužel 

neuchopil téma komplexně a se zhodnocením všech souvislostí, naopak se ubíral 

tradiční cestou dílčí ochrany pouze pro případ úrazů s následkem trvalé invalidity při 

práci v domácím prostředí. Na druhou stranu lze pozitivně hodnotit skutečnost, že 

normotvůrce expressis verbis zdůraznil význam domácí péče, když v čl. 6 odst. 1 

citovaného zákona deklaroval, že stát „uznává a ochraňuje práci vykonávanou 

v domácím prostředí, potvrzujíce sociální a ekonomickou hodnotu spojenou 

s neoddiskutovatelnými výhodami, které tato aktivita přináší celé společnosti“.  

  

 

 

 

                                                 
343 TOMASSINI, C., LAMURA, G., 2011, Strutture familiari e assistenza formale e informale, in 
GOLINI, A., ROSINA, A., 2011, str. 93. 
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11. INTERVENCE ZAM ĚŘENÉ NA VYROVNÁNÍ ŠANCÍ 

MUŽŮ A ŽEN 

11.1 Legislativní zakotvení principu rovnosti v pracovněprávních vztazích 

a ochrana zvláštních kategorií zaměstnanců 

 

Závazek respektovat princip rovného zacházení a zákaz diskriminace, zejména rovnost 

zacházení mezi muži a ženami a zákaz diskriminace z důvodu pohlaví, pro Itálii plyne 

z řady předpisů Evropských společenství, respektive Evropské unie. Nejvýznamnější 

z nich je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES o zavedení zásady 

rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a 

povolání, která nabyla účinnosti k 15. 8. 2009344.  

Zákaz diskriminace na základě pohlaví v pracovněprávních vztazích je pak ve 

vnitrostátním italském právu výslovně obsažen v omezeném rozsahu v čl. 3 d.lgs z 26. 

března  2001, č. 151 (dále jen T.U.). Z citovaného článku plyne, že se zákaz vztahuje na 

pracovněprávní vztahy od jejich vzniku až po skončení, týká se příležitosti dosáhnout 

funkčního nebo jiného postupu na vyšší pozice, odměňování za práci i přístupu ke 

zvyšování odborné kvalifikace. 

Zvláštním právní předpis – d.lgs. z 11. dubna 2006, č. 198, pojímá do jednotného textu 

dosud roztříštěnou právní úpravu týkající se rovných příležitostí žen a mužů a zákazu 

diskriminace z důvodu pohlaví (nejen v pracovněprávních vztazích, ale například i v 

systémech sociálního zabezpečení). Pojmově vymezuje mimo jiné přímou a nepřímou 

diskriminaci, příjmovou diskriminaci a sexuální obtěžování. V diskriminačních sporech 

pak přenáší důkazní břemeno i na žalovanou stranu sporu. Upravuje také organizační 

zázemí na podporu prosazování rovných příležitostí345, jakož i finanční zabezpečení 

aktivit směřujících k tomuto cíli. Přestože je předmět úpravy poměrně široký, týká se 

                                                 
344 Více o rovném zacházení a zákazu diskriminace v právu ES, EU in BĚLINA, M. a kol., 2012, 
Pracovní právo. 5. doplněné a podstatně přepracované vydání, Praha: C. H. Beck, 2012, str. 193 – 194. 
345 Komise pro rovné příležitosti (Commissione Pari Oportunitá), Národní výbor pro aktualizaci principů 
rovného zacházení a rovných příležitostí mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi (Comitato Nazionale per 
l'attuazione dei principi di Parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e 
lavoratrici), Rada pro rovnoprávnost (Consigliera di Parità), Výbor pro podnikání žen (Comitato per 
l'Imprenditoria Femminile). 
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pouze diskriminace na základě pohlaví a rovných příležitostí mezi mužem a ženou. 

Speciální antidiskriminační zákon - typu v ČR platného a účinného zákona                     

č. 198/2009 Sb.346 - zatím v Itálii přijat nebyl, zejména pro odpor konzervativních kruhů 

k ochraně před diskriminací z důvodu sexuální orientace. 

Princip rovného zacházení mezi muži a ženami není v rozporu s existencí 

zvláštní právní úpravy, zaručující zvýšenou ochranu zaměstnankyním v souvislosti 

s těhotenstvím a porodem a taktéž zaměstnancům/kyním pečujícím o malé dítě. Tato 

speciální ochrana je v italském pozitivním právu rozvedena a konkretizována zejména 

v T.U., který upravuje zákaz některých prací a převedení na jinou práci u těhotných 

zaměstnankyň, dále pak ochranu pracovního poměru těhotných zaměstnankyň či 

zaměstnanců/kyň pečujících o dítě.  

Podle čl. 54 T.U. zaměstnavatel nesmí dát výpověď zaměstnankyni v ochranné 

době, která počíná běžet od počátku těhotenství a končí v okamžiku, kdy dítě 

zaměstnankyně dovrší věk 1 roku347. Zvláštní ustanovení platí pro případy narození 

mrtvého dítěte či jeho úmrtí348. Ochrana před výpovědí ze strany zaměstnavatele je 

přiznána dokonce i v případě, že zaměstnavateli nebyla známa skutečnost o těhotenství 

zaměstnankyně349. Nejedná se však o absolutní zákaz rozvázání pracovního poměru 

v ochranné době, neboť zákon připouští taxativně stanovené výjimky350. 

V souladu se zásadou rovnosti mužů a žen v pracovněprávních vztazích požívá dle ust. 

čl. 54 odst. 7 T.U. ve shodném rozsahu ochranu pracovního poměru i otec dítěte, čerpá-

li otcovskou dovolenou k péči o dítě do 1 roku věku, resp. po 1 rok od vstupu dítěte do 

rodiny v případě adopce (osvojení). 

                                                 
346 Zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o 
změně některých zákonů – tzv. antidiskriminační zákon. 
347 Zákaz výpovědi ze strany zaměstnavatele se vztahuje i na případy adoptivních rodičů. 
348 Podle čl. 2 d.P.R. z 25. listopadu 1976, č. 1026, zemře-li dítě v době po vyčerpání mateřské dovolené, 
ale před dovršením prvního roku života, zákaz výpovědi dané zaměstnankyni zaměstnavatelem trvá 10 
dní následujících po úmrtí dítěte. Narodí-li se dítě mrtvé nebo zemře-li v období čerpání mateřské 
dovolené, platí ochrana před výpovědí ze strany zaměstnavatele po dobu 3 měsíců od porodu dítěte 
(respektive 4 měsíců při využití flexibilizace doby mateřské dovolené nebo 5 měsíců v případě 
předčasného porodu). 
349 Jak judikoval Kasační soud Itálie v rozsudku 6593/2000, předloží-li zaměstnankyně zaměstnavateli 
dodatečně lékařské potvrzení, prokazující její těhotenství v okamžiku obdržení výpovědi ze strany 
zaměstnavatele, má zaměstnankyně právo na znovuobnovení pracovněprávního poměru. 
350  a) Zaměstnankyně se dopustila zvlášť závažného porušení pracovní povinnosti; i v případě obdržení 
výpovědi z tohoto důvodu však zaměstnankyně nepozbývá nárok na dávku v mateřství (judikát Ústavního 
soudu č. 405/2001), b) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, c) vypršela sjednaná doba v případech 
pracovního poměru na dobu určitou 
d) zaměstnankyně se neosvědčila ve zkušební době.  
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O platnosti výpovědi podané zaměstnancem/kyní v ochranné době pojednám na 

následujících řádkách.   

 

11.1.1 Ochrana před bianco skončením pracovního poměru  

 

Letitým problémem italské pracovněprávní praxe je rozšířená praktika podepisování 

bianco výpovědí (dimissioni in bianco) či dohod o rozvázání pracovního poměru 

(risoluzioni consensuali in bianco), uplatněných následně zejména v případě těhotenství 

zaměstnankyně. Anticipovaný podpis učiní zaměstnankyně zpravidla již při vzniku 

pracovního poměru, datum a další případnou kompletaci právního úkonu „dokončí“ 

jednostranně zaměstnavatel ve chvíli, kdy se rozhodne pro rozvázání pracovního 

poměru se zaměstnankyní/zcem, většinou z důvodu oznámeného těhotenství 

zaměstnankyně, případně dlouhodobé nemoci. Italští zaměstnavatelé tímto způsobem 

obcházejí kogentní ustanovení italského i mezinárodního práva, a to zejména ta, která 

poskytují zvýšenou ochranu některým kategoriím pracovníků (například těhotným 

zaměstnankyním i zaměstnankyním nebo zaměstnancům pečujícím o malé dítě).   

V italské zaměstnavatelské praxi se rozhodně nejedná o nový trend či fenomén. 

Odborné diskuse k této rozšířené praktice lze zaznamenat již v padesátých letech 

minulého století, kdy se vyskytovaly výpovědi bianco podepsané zaměstnankyní velmi 

často, případně byly nezřídka součástí pracovněprávních úkonů klauzule o neuzavření 

manželství (clausole di nubilato)351.  

Další ochranná ustanovení přinesl zejména T.U., který v čl. 55 odst. 4 stanovil, že 

právní účinky pracovněprávního úkonu, směřujícímu k rozvázání pracovního poměru, 

učiněného v ochranné době (do dovršení 1 roku věku dítěte, resp. uplynutí 1 roku od 

adopce dítěte), nastávají až v případě jeho konvalidace zaměstnankyní/zaměstnancem 

na k tomu určeném administrativním pracovišti. Zákonodárce však opomněl určit lhůtu 

ke konvalidaci, čímž způsobil nemalé interpretační a aplikační potíže. T.U. ochranu 

                                                 
351 Ty obsahovaly závazek zaměstnankyně rozvázat výpovědí pracovní poměr v případě uzavření 
manželství. Situaci se částečně pokusil řešit zejména zákon z 9. ledna 1963, č. 7, který stanovil 
neplatnost: 
- výpovědi dané zaměstnavatelem z důvodu uzavření manželství zaměstnankyně 
- klauzulí o neuzavření manželství 
- výpovědi dané zaměstnastankyní ve zvláštní ochranné době (od okamžiku oznámení úmyslu vstoupit do 
manželského svazku až do jednoho roku po jeho uzavření), za předpokladu, že ji zaměstnankyně 
nepotvrdila do jednoho měsíce u Úřadu práce (Ufficio del lavoro - dnes Direzione territoriale del lavoro). 



145  
 

rozšířil i na dohody o rozvázání pracovního poměru; zrovnoprávnil také v přiznané 

ochraně i otce pečující o malé děti v rámci otcovské dovolené. 

Protože však bianco výpovědi či dohody zůstávaly běžnou praktikou a jako 

takové bránily důslednějšímu naplňování rovnoprávnosti v pracovněprávních vztazích, 

italský zákonodárce přijal speciální zákon, a sice zákon ze 17. října 2007, č. 188. Zákon 

byl ideově postaven na principu preventivního působení vůči bianco úkonům, neboť 

zaváděl systém povinné identifikace jednotlivých výpovědí a dohod pomocí alfa-

numerických kódů. Nicméně nedlouho po nabytí účinnosti byl zákon za vlády Silvia 

Berlusconiho zrušen352.  

Ministryně práce a sociální politiky v Montiho „úřednické“ vládě Elsa Fornero 

vypracovala nový legislativní návrh, novelizující stávající znění čl. 55 odst. 4 T.U. 

Návrh, přijatý v podobě čl. 4 odst. 16 zák. z 28. června 2012, č. 92353, opětovně zavádí 

obligatorní následnou konvalidaci dohod i výpovědí u místně příslušných inspekčních 

úřadů Ministerstva práce a sociální politiky. Ochranná doba je navíc prodloužena na 

období do 3 let věku dítěte, resp. 3 let po právním vstupu dítěte do rodiny při adopci. 

V případě porušení této povinnosti je zaměstnavatel sankcionován pokutou ve výši 5000 

až 30 000 euro. Diskutabilní zůstává, do jaké míry bude úprava de lege lata přes veškeré 

proklamace efektivní. Dosavadní italské zkušenosti totiž ukázaly, že následné kontrolní 

mechanismy nejenže nedokázaly výskyt bianco výpovědí a dohod eliminovat, ale ani 

výrazněji omezit. Jako vhodnější by se proto jevil návrat k modelu zavedenému 

zákonem ze 17. října 2007, č. 188.  

 

11.2 Zaměstnanost žen a genderová rovnost na trhu práce v Itálii 

  

Podporovat vyšší zaměstnanost žen není jen otázkou rovných práv a příležitostí, ale i 

otázkou efektivity, neboť nízký podíl žen na pracovním trhu představuje nevyužití 

potenciálu jejich lidského kapitálu. Přestože se podmínky pro širší participaci žen na 

pracovním trhu v Itálii (zvláště na severu země) v posledních desetiletích výrazně 
                                                 
352 A sice přijetím d. l. z 25. června 2008, č. 112., "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" , 
přeměněným do zák. z 6. srpna 2008, č. 133. 
353 Zákon z 28 června 2012 , n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita. 
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zlepšovaly, míra zaměstnanosti žen stále zaostává za evropským standardem. Ústřední 

téma v tomto kontextu představuje implementace politik slaďování rodinného a 

pracovního života do různých oblastí veřejné i soukromé sféry.  

Genderové rozdíly jsou tedy v Itálii znatelné i při pohledu na míru 

zaměstnanosti: ta činila v roce 2011 u žen ve věkové kohortě 15 až 64 let 46,5%, u 

mužů shodné věkové kategorie 67,5%354. I když tedy došlo zejména v průběhu 

posledních let k výraznému zlepšení – ještě v roce 1997 činila zaměstnanost žen mezi 

15 a 64 lety pouze 38,5% -  stále jsou italská data vzdálena jak průměru OECD (56,7%), 

tak komunitárním cílům předloženým ve strategii 2020, kde se za žádoucí považuje 

dosáhnout 75% účasti na pracovním trhu pro obě pohlaví do roku 2020355.Míra 

zaměstnanosti italských žen je významně ovlivněna i teritoriálními a generačními 

rozdíly. 

Ranci a Migliavacca také shrnují, že Itálie zažívá od devadesátých let výraznější pokles 

počtu rodin, fungujících na principu tradiční dělby rolí v domácnosti s  mužskou 

„hlavou“ rodiny (capofamiglia) coby primárním obstaravatelem rodinných příjmů (male 

breadwiner model) a naopak přibývá  dvoupříjmových domácností356.   

Od druhé poloviny devadesátých let dochází v Itálii k nárůstu segmentace 

pracovního trhu a koncentraci znevýhodněných skupin pracovníků (mladí, imigranté, 

ženy s nížší kvalifikací) na často nedobrovolně flexibilních pracovních pozicích. 

Expanze atypických a flexibilních pracovních míst postupně zvyšovala mzdové rozdíly 

mezi „chráněnými“ a „nechráněnými“ pracovními pozicemi; z „prekariety“ se stával 

stále významnější faktor příjmového znevýhodnění357. V souvislosti s ekonomickou a 

                                                 
354 CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA, 2012, Scenari economici n. 16 – Sulla ripresa la cappa 
delĺ incertezza e della sfiducia – Nuova finanza alle imprese per superare la scarsita di credito  – 
dicembre 2012, b.n., b.m.,  2012, str. 25, na základě údajů Istat, dostupné online: 
http://www.confindustria.it/indcong.nsf/527e68315bcc0d33c12578fd00329b3c/3839c46e763f4db2c1257
ad100371d34/$FILE/Par%201.1.pdf 
355 CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA, 2012, Scenari economici n. 16 – Sulla ripresa la cappa 
delĺ incertezza e della sfiducia – Nuova finanza alle imprese per superare la scarsita di credito  – 
dicembre 2012, b.n., b.m., 2012, str. 25, na základě údajů Istat a OECD, dostupné online: 
http://www.confindustria.it/indcong.nsf/527e68315bcc0d33c12578fd00329b3c/3839c46e763f4db2c1257
ad100371d34/$FILE/Par%201.1.pdf 
356 RANCI, C., MIGLIAVACCA, M., 2011, Trasformazioni dei rischi sociali e persistenza del welfare, 
in ASCOLI, U., 2011, str. 23.  
357 CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA, 2012, Scenari economici n. 16 – Sulla ripresa la cappa 
delĺ incertezza e della sfiducia – Nuova finanza alle imprese per superare la scarsita di credito  – 
dicembre 2012, b.n., b.m., 2012, str. 28, dostupné online: 
http://www.confindustria.it/indcong.nsf/527e68315bcc0d33c12578fd00329b3c/3839c46e763f4db2c1257
ad100371d34/$FILE/Par%201.1.pdf 
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hospodářskou krizí se navíc výskyt nedobrovolných částečných úvazků ještě zvyšuje; 

v roce 2009 tyto podle údajů Istat tvořily již 42,7% ze všech částečných úvazků, což 

představuje meziroční nárůst o 3,4%358. 

Z italských zkušeností lze dovodit, že částečné/flexibilní úvazky by neměly být 

automaticky hodnoceny jako pozitivní, ale že je nutné jejich zkoumání pouze v kontextu 

celkové úpravy pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a obecně sociální 

politiky. V italské praxi jsou často důsledkem tzv. podzaměstnanosti, tedy nuceného 

přijetí kratší než preferované pracovní doby nebo pozice neodpovídající kvalifikaci 

zaměstnance, případně kombinace obojího.  

Zejména po dobu prvních tří let věku dítěte zůstávají finanční náklady na sladění 

pracovního a rodinného života v Itálii velmi vysoké, přičemž spočívají do značné míry 

na na bedrech rodičů359. Základním prostředkem pro efektivní slaďování pracovního a 

rodinného života jsou služby péče o děti do 3 let, které jsou ve státě explicitně 

familialistického typu nedostatečné. Nepřekvapuje tedy (samozřejmě i s ohledem na 

tradici), že mnohé italské ženy přestávají pracovat v souvislosti s těhotenstvím, resp. 

právě po narození prvního dítěte. Nezřídka se jedná i o vynucenou strategii, neboť 

zaměstnavatel využije nezákonný mechanismus výpovědi/dohody o rozázání 

pracovního poměru podepsané bianco, nebo jiného protiprávního nátlaku na 

zaměstnankyni. V italské pracovněprávní praxi se nejedná o marginální jev, v důsledku 

hospodářské a ekonomické krize spíše dochází k akceleraci. Podle výsledků výzkumu 

Istat - nazvaného Využití času (Uso del tempo) - z let 2008 až 2009 uvedlo 8,7% matek, 

které pracují nebo v minulosti pracovaly, že byly propuštěny nebo donuceny rozvázat 

pracovní poměr z důvodu těhotenství360.  

Negativními důsledky nedobrovolného odchodu rodiče/pečující osoby 

z pracovního trhu jsou jak ztráta ve využití lidského kapitálu, kterým disponuje, tak 

stále obtížnější možnost znovuzískání vhodného pracovního místa v případě jeho 

předchozí ztráty; zvláště při popsané segmentaci pracovního trhu a stoupající 

                                                 
358 ISTAT, 2011, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2010, Roma: Istat, 2011, str. 124. 
359 BARBIERI, P. a CUTULI, G., Equal job, unequal pay: Fixed term contracts and wage differentials in 
the Italian labour market, 2009, Quaderno XLV, Dipartimenento di Sociologia e Ricerca sociale, Trento: 
Universitá di Trento, 2009. 
360 ISTAT, 2011, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2010, Roma: Istat, 2011, str. 154 - na 
základě výzkumu Istat „Uso del tempo“, 2008 – 2009. 
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nezaměstnanosti, jež aktuálně činila v třetím trimestru roku 2012 již 11,1%361. Model 

přerušované pracovní kariéry z důvodu rodičovství či péče o nesoběstačného člena 

rodiny lze v kontextu italského trhu práce označit za spíše rizikový: pečující osoba 

(zpravidla žena) končí nedobrovolným přijetím zkrácených úvazků, případně pozice 

neodpovídající kvalifikaci, nezřídka i přechodem do formální ekonomické neaktivity 

(nezaměstnanosti či participace pouze na stínové ekonomice). To pak způsobuje 

negativní konsekvence nejen ve mzdovém ohodnocení a z toho plynoucím odvodům i 

nárokům na sociální zabezpečení, ale například i v přístupu k možnostem profesního 

vzdělávání. Podle některých odborníků se prozatím potvrzuje hypotéza, že částečné 

úvazky a další formy flexibilizace jsou v  v Itálii spíše důsledkem racionální strategie 

zaměstnavatelů směřující ke snižování nákladů a k obcházení kogentních ustanovení 

pracovního práva (např. týkající se výpovědi u zaměstnance v pracovním poměru na 

dobu neurčitou), než prostředkem ke slaďování práce a péče v rámci rodiny362.  

Jak jsem již napsala, naprostá většina italských dětí ve věku 3 až 5 let navštěvuje 

některé z veřejných nebo privátních zařízení péče. Lze tedy identifikovat dvě hlavní 

překážky v návratu italských matek na pracovní trh. Zaprvé se jedná o již zmíněné 

obtíže související s možností znovuzískání jednou opuštěného pracovního místa (někdy 

i v mezidobí ztráta či snížení potřebné kvalifikace). Zadruhé jde o skutečnost, že 

zejména ženy - neboť právě ony stále výrazně častěji zajišťují péči o děti, i když jsou 

tyto hlídány jinou osobou či v zařízení formální péče (převozy dětí, péče o ně v nemoci, 

organizace jejich volného času, apod.) – zůstávají penalizovány v důsledku 

nedostatečně flexibilní pracovní doby363. Je namístě připomenout, že školní prázdniny 

jsou v Itálii poměrně dlouhé; rovněž tak pracovní doba, přerušená často tzv. siestou. 

S touto situací však dostatečně nekoresponduje úprava pracovní doby 

v předškolních/školních zařízeních, resp. existence zajištění náhradní péče, např. o 

prázdninách. Časově flexibilnější služby nabízejí zpravidla jen soukromá zařízení, 

ovšem za zvýšených finančních nákladů pro rodiče. 
                                                 
361 CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA, 2012, Scenari economici n. 16 – Sulla ripresa la cappa 
delĺ incertezza e della sfiducia – Nuova finanza alle imprese per superare la scarsita di credito  – 
dicembre 2012, b. m., b.n., 2012, str. 29, , dostupné online: 
http://www.confindustria.it/indcong.nsf/527e68315bcc0d33c12578fd00329b3c/3839c46e763f4db2c1257
ad100371d34/$FILE/Par%201.1.pdf 
362 SAVE THE CHILDREN (ONLUS), 2012, Mamme nella crisi, Save the Children Italia Onlus, Roma: 
b.n., 2012, str. 30. 
363 FERRERA, M., 2008, Il fattore D. Perché il lavoro delle donne fará crescere ĺItalia, Milano: 
Mondadori, 2008. 
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11.3 Opatření na podporu slaďování pracovního a rodinného života 

 

Itálie nedisponuje dlouhou tradicí institucionální či finanční podpory aktivizačních 

opatření, směřujících k usnadnění slaďování pracovního a rodinného života (zejména 

podporu re-integrace rodičů zpět na pracovní trh). Přesto se, zejména v posledních 

několika letech, objevují některá opatření, přispívající k redukci genderových bariér pro 

účast matek/rodičů na trhu práce a podporu širší participace otců v pečovatelské roli 

(zejména zakotvení rodičovské dovolené). Zároveň se projevuje i rekonceptualizace 

přístupu k neformální péči - poskytované zejména rodinnými příslušníky - směrem 

k většímu uznání jejího významu, cílené podpoře pečujících osob a dosažení genderově 

vyváženějšího systému této péče. 

Význam péče o nesoběstačné členy rodiny byl zdůrazněn i v Národním plánu 

pro rodinu. Ten explicitně vyjadřuje diskontinuitu s předchozím vnímáním péče o 

závislé členy rodiny jako pouze reziduální složky, v porovnání s honorovanou účastí na 

trhu práce364. Zároveň zdůrazňuje nutnost koordinované činnosti hlavních aktérů na poli 

genderové rovnosti a politiky slaďování rodinného a pracovního života (Ministerstvo 

práce a sociální politiky, Odbor pro rovné příležitosti, atd.) za účelem vytvoření 

organické vize vedoucí k tomu, že jednotlivá navrhovaná opatření budou působit 

synergicky a ve výsledku zajistí multiplikační efekt. Jako ústřední hledisko organizace 

těchto opatření je indikována „podpora sdílení péče mezi matkami a otci, coby princip 

rovných příležitostí a praktické i kulturní udržitelnosti (systému)“365.  

Za účelem usnadnění sladění pracovní kariéry a rodičovství začal v nedávné 

minulosti Fond pro rodinnou politiku (Fondo delle politiche per la famiglia) poskytovat 

finanční příspěvky, určené k podpoře realizace zkušebních projektů v této oblasti. 

Základní právní normou je čl. 9 zák. z 8. března 2000, č. 53, v platném znění. 

Beneficienty programů a finanční podpory mohou být v závislosti na typu iniciativy jak 

zaměstnanci, tak osoby samostatně výdělečně činné či další pracovníci v oblasti 

nezávislé práce.  

                                                 
364 L΄alleanza italiana per la famiglia, 2012, Piano nazionale per la famiglia, Roma: AIF, 2012, str. 26. 
365 L΄alleanza italiana per la famiglia, 2012, Piano nazionale per la famiglia, Roma: AIF, 2012, str. 27. 
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Projekty ve prospěch zaměstnanců se mohou týkat trojího okruhu navrhovaných úprav, 

a to i ve vzájemné kombinaci: 

- zavádějící různé formy flexibilizace pracovní doby a organizace práce ( „telepráce“, 

domácká práce, apod.) 

- směřující k usnadnění znovuzačlenění zaměstnance do pracovního procesu po 

vyčerpání mateřské nebo rodičovské dovolené v délce nejméně 60 dní (typicky 

programy k prohlubování, udržování a obnovování kvalifikace v průběhu mateřské či 

rodičovské dovolené) 

- vytvářející inovativní zásahy a služby ve prospěch rodičů – zaměstnanců (doprovod 

pro děti do/ze školy, nákupy on-line, apod.). 

Pro oblast nezávislé práce je přípustná pouze podpora projektu, který směřuje 

k finančnímu pokrytí nákladů na přijetí další osoby, která po určitou dobu nahradí zcela 

či částečně žadatele (OSVČ, pracovník ve svobodném povolání, apod.) v pracovní 

aktivitě.  

Žádosti a projektovou dokumentaci podává v případě zaměstnanců zaměstnavatel, jinak 

přímo osoba v oblasti nezávislé práce, a to na vládní Odbor rodinné politiky. Nejvýše 

přípustná délka finanční podpory projektu je 24 měsíců, jde-li o projekt týkající se 

zaměstnanců, v ostatních případech pouze 12 měsíců366. Maximální výše poskytnuté 

celkové částky činí 500 000 euro pro podpořený projekt ve prospěch zaměstnanců, 

35 000 euro pro projekt ve prospěch subjektů v oblasti nezávislé práce.  

Dalším významným opatřením finanční povahy je zavedení příspěvku na nákup 

služeb péče o dítě (contributo per ĺacquisto dei servizi per l΄infanzia), o kterém jsem 

již podrobněji pojednala. Příspěvek byl zákonodárcem koncipován jako jeden z nástrojů 

k usnadnění návratu rodičů zpět na pracovní trh, resp. k přispění slaďování rodinného a 

pracovního života rodičů malých dětí. Mohl by tak podpořit zejména matky ve prospěch 

častější volby strategie kontinuální pracovní kariéry, minimalizující rizika 

anticipovaných obtíží při návratu na trh práce. Zároveň lze předpokládat i vliv na 

snížení faktického znevýhodnění rodičů malých dětí z některých oblastí Itálie, 

pramenících z heterogenní nabídky veřejných služeb péče o děti do tří let. 

 

 
                                                 
366 Přípouští se ale možnost prodloužení doby až na celkových 24 měsíců, s tím, že po část doby 
se vyplácí poměrně snížená částka. 
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12.FENOMÉN CHUDOBY ITALSKÝCH RODIN 

12.1 Absolutní chudoba v Itálii 

 

Při vědomí velké plurality teoretických i normativních definic chudoby jsem se pro 

účely své práce rozhodla vycházet z definice absolutní chudoby, užité pracovníky Istat 

při Výzkumu spotřeby rodin (l΄Indagine sui consumi delle famiglie) z roku 2009367. 

Podle této definice se za rodiny nacházející se v situaci absolutní chudoby považují ty 

rodiny, které žijí v podmínkách skutečné deprivace v porovnání s minimálním 

akceptovatelným standardem368. V souladu s touto definicí bude v následující části 

pojednáno o absolutní chudobě, v níž se nacházejí rodiny, jejichž náklady na spotřebu 

jsou nižší než spotřební výdaje nutné k nákupu služeb a statků potřebných k dosažení 

minimálního akceptovatelného standardu života v italské společnosti, a to se zřetelem 

k posouzení tří složek „koše absolutní chudoby“ – výdajů na výživu, bydlení a 

reziduálních výdajů (zdravotní péče, doprava, oblečení, apod.). 

Na základě údajů Istat za rok 2009 se podle výše uvedené definice v Itálii 

v situaci absolutní chudoby nalézá 1 162 000 rodin, což procentně odpovídá 4,7%. Mezi 

lety 2005 a 2009 došlo k nárůstu počtu absolutně chudých rodin přibližně o 230 000369, 

přičemž tento údaj je třeba interpretovat nejen jako prostý důsledek růstu výskytu 

absolutní chudoby mezi italskými rodinami, ale i jako důsledek zvýšení počtu 

sledovaných rodin oproti předešlému období (o 5,8%)370. Z hlediska výskytu absolutní 

chudoby se Itálie jeví jako značně heterogenní stát; teritoriální polarizace absolutní 

chudoby přitom osciluje od 7,7% (Jih - Mezzogiorno) k 2,7% (Střed). Přitom je třeba 

zdůraznit, že Istat při zpracování svého průzkumu již nově využívá metodiku 

porovnávání s teritoriálně odlišnými životními náklady; nejedná se tedy o údaj 

                                                 
367 ISTAT, 2011, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2010, Roma: Istat, 2011 – všechny 
statistické údaje v podkapitole o absolutní i relativní chudobě jsou čerpány z této zprávy Istat, která 
obsahuje i výsledky z Výzkumu spotřeby rodin (l΄Indagine sui consumi delle famiglie) pro rok 2009, 
pokud nebude výslovně uvedeno jinak.  
368 ISTAT, 2011, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2010, Roma: Istat, 2011, str. 268. 
369 ISTAT, 2011, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2010, Roma: Istat, 2011, str. 268. 
370 Růst počtu rodin v Itálii je vysvětlován zejména dvěma faktory: zaprvé zvýšenou imigrací, zadruhé 
proměnou struktury rodinné jednotky, kdy se mezi rodinami stále častěji vyskytují ty méněčlenné (např. 
bezdětné páry) na úkor rodin vícečetných.  
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porovnávající spotřební výdaje dotyčné rodinné jednotky vzhledem k celostátnímu 

minimálnímu standardu, ale diferenciovaně vzhledem ke standardu daného regionu371. 

Riziko ohrožení absolutní chudobou je vhodné analyzovat i z hlediska složení 

rodinné jednotky. Z výsledků seznáme, že nejvyšší riziko existuje u vícečetných rodin; 

zatímco průměrný výskyt absolutní chudoby v italských rodinách činí 4,7%, u 

čtyřčlenných rodin je to 5,8% a u rodin s pěti či více členy již 9,2%. Nejnižší míra 

ohrožení absolutní chudobou připadá na rodiny se dvěma či třemi členy. Protože rodiny 

se shodným počtem členů mohou představovat různé rodinné typologie – lišící se např. 

přítomností nezletilého dítěte či osoby starší 65 let – jeví se účelné zaměřit pozornost i 

na toto hledisko. Na základě údajů z roku 2009 pak lze konstatovat, že existuje vztah 

závislosti mezi počtem nezletilých dětí v rodině a jejím ohrožením absolutní chudobou: 

s narozením druhého dítěte se pravděpodobnost jejího výskytu zvyšuje z 3,6% na 5,6%, 

s narozením třetího či dalšího dítěte pak na 9.4%. Další velmi ohroženou skupinou jsou 

rodiče samoživitelé (6,1%) a osaměle žijící senioři nad 65 let věku (6,4%). 

Prozatímní analýzy dynamiky výskytu chudoby i dostupná data ještě 

neopravňují ke konstatování, že v důsledku hospodářské a ekonomické krize došlo k 

zásadnímu zhoršení situace, přesto však signalizují některé znepokojivé tendence. Údaje 

Istat například ukazují, že v roce 2011 došlo ke znatelnému zvýšení míry výskytu 

absolutní chudoby mezi italskými rodinami (5,2% oproti 4,6% v roce 2010)372.      

  

12.2 Relativní chudoba v Itálii 

 

Relativní chudobou lze rozumět „podmínky relativní deprivace vzhledem ke spotřebě 

příslušné komunity (společnosti)“373. Základní oficiální informační zdroj pro zjištění 

prevalence relativní chudoby v Itálii představuje opět každoroční výzkum spotřeby 

rodin, který provádí a publikuje Istat. Za relevantní kritérium pro hodnocení volí Istat 

opět výdaje na spotřebu rodin, nikoli příjmy, kteréžto jako ukazatel využívá například 

                                                 
371 Z údajů šetření se však nedozvíme bližší informace např. z hlediska stupně urbanizace oblasti, jedinou 
teritoriální informací tak zůstává údaj o regionu dle místa pobytu rodiny. 
372 ISTAT, 2012, La povertá in Italia. Anno 2011,  Roma: Istat, 2012, str. 1. 
373 PESENTI, L., ACCOLLA, G., 2012, Stime di poverta nelle famiglie italiane, str. 172, in DONATI, P., 
2012a, str. 155 – 194. 
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Eurostat374. Za relativně chudou je v celoitalském standardu považována dvoučlenná 

rodina, jestliže v roce 2009 vydala na spotřebu méně než 983,01 euro měsíčně375. 

V roce 2009 se podle dostupných údajů nacházelo v situaci relativní chudoby 10,8%  

italských rodin. 

Stejně jako v případě absolutní chudoby, i u chudoby relativní pozorujeme 

v Itálii značné regionální odlišnosti; jestliže výskyt absolutní chudoby regionálně 

dosahuje nejnižší hodnoty 2,3% (Toskánsko, Emilia-Romagna) a nejvyšší 9,6% 

(Molise), u výskytu relativní chudoby je rozpětí dokonce ještě markantnější – nejnižší 

hodnota čítá 3,9% (Emilia-Romagna), maximum pak 28,8% (Basilicata, Sicílie). 

Také u relativní chudoby lze vysledovat variabilitu rizika výskytu pro různé typy 

rodinných uspořádání. Nejvyšší riziko existuje u rodin s dvěma a více dětmi (15,2% u 

párů s dvěma dětmi, 24,9% u párů s třemi a více dětmi). Zatímco v roce 2005 z hlediska 

míry rizika ohrožení relativní chudobou neexistoval téměř rozdíl mezi rodinou 

s nezletilým dítětem a rodinou se seniorem, v roce 2009 došlo k „rozevření nůžek“ 

v neprospěch rodin s dítětem.    

Nejaktuálnější údaje Istat ukazují, že míra výskytu relativní chudoby v roce 

2011 zůstala i přes hospodářské a ekonomické obtíže Itálie – na rozdíl od absolutní 

chudoby - ve srovnání s rokem předešlým relativně stabilní (11,1% oproti 11% v roce 

2010)376. Konkrétnější údaje však prozatím nejsou k dispozici.  

 

12.3 Multidimensionální charakter chudoby 

 

Až dosud jsem problematiku chudoby v Itálii hodnotila pouze za využití jediného 

určujícího kritéria, a sice spotřebních výdajů rodin (domácností). Tento úzce zaměřený 

a redukcionistický pohled však neumožňuje dostatečně zohlednit pluralitu rozměrů, 

kterými se chudoba projevuje a které jsou často spojeny s obecnými koncepty 

sociálního vyloučení a zranitelnosti. Lze souhlasit s Rancim, že chudoba jednotlivce 

                                                 
374 EUROSTAT, 2010, Combating Poverty and Social Exclusion. A Statistical Portrait of the European 
Union 2010, dostupné online na: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-09-
001/EN/KS-EP-09-001-EN.PDF 
375 Pro srovnání: v roce 2005 se měsíčně jednalo u dvoučlenné rodiny o částku 936,58 euro. 
376 ISTAT, 2012, La povertá in Italia. Anno 2011,  Roma: Istat, 2012, str. 1. 
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„nezávisí výlučně na jeho ekonomických zdrojích, ale i na síti diversifikovaných faktorů 

(nebo rozměrů), které – zároveň s příjmem a majetkem – ovlivňují kvalitu života“377.  

Multidimensionální charakter chudoby lze lépe postihnout za využití 

sofistikovanějšího ukazatele, než je index příjmů či spotřebních výdajů, například v 

podobě Multidimensionálního indexu chudoby (Multidimensional Poverty Index – 

MPI)378. MPI zohledňuje nejen deprivaci z nedostatku materiálních zdrojů, ale i jiné 

dimenze chudoby – deprivaci z nedostatku příležitostí ke vzdělání a zaměstnání, apod. 

Vícerozměrová optika při zkoumání chudoby již byla aprobována i na úrovni 

italského odborného diskursu. Jednou z prvních výzkumných prací, ve které byla 

aplikována metodologie založená na zkoumání fenoménů spojených s chudobou v jejich 

komplexitě a diversitě, je v Itálii analýza ORES (l΄Osservatorio regionale sull΄ 

esclusione sociale della Lombardia – ORES) z roku 2010379. Analýza využívá 

multidimensionálního indexu chudoby ORES, koncipovaného z hlediska metodologie 

na nástrojích navržených OPHI (Oxford Poverty and Human Developement 

Initiative)380. Index ORES umožňuje hodnotit výskyt chudoby multidimensionálního 

charakteru, neboť zohledňuje počet deprivací, které registruje jednotlivec žijící 

v podmínkách nouze. V analýze bylo hodnoceno 6 tzv. dimenzí/rozměrů (ekonomická 

schopnost, uspokojování primárních potřeb, zdraví, vzdělání, práce a vnímání fyzické 

bezpečnosti)  a s nimi související indikátory/symptomy deprivace. 

Za využití indexu ORES pro měření multidimensionálních aspektů chudoby byl 

v analýze Nadace ESAE sestaven žebříček italských regionů podle míry 

multidimensionální chudoby obecně i jednotlivých dílčích indikátorů (na škále 0 až 100; 

100 pro hypoteticky maximální míru chudoby). Výsledek v zásadě odpovídá závěrům o 

výskytu chudoby absolutní i relativní, jak byly popsány výše. Nejnižší míru 

multidimensionální chudoby vykazují severní regiony (Trentino A. A. – 1,1; Valle 

d΄Aosta – 2,2; Lombardie – 2,7), nejvyšší pak regiony jižní (Kampánie – 18,9; Sicílie – 

18,5) a ostrovní (Sardinie – 9,8). Severní části Itálie vykazují příznivé ukazatele 
                                                 
377 RANCI, Le nuove disuguaglianze sociali, cit. in PESENTI, L., ACCOLLA, G., Stime di poverta nelle 
famiglie italiane, in DONATI, P., 2012a, str. 180. 
378 Multidimensionální index chudoby (Multidimensional Poverty Index – MPI) in UNDP (United 
Nations Development Programme), 2010, Human Developement Report 2010. The Real Wealth of 
Nations: Pathways to Human Development, New York: UNDP, 2010. 
379 ORES (l΄Osservatorio regionale sull΄ esclusione sociale della Lombardia), 2010, L΄esclusione sociale 
in Lombardia. Rapporto 2009, Milano: Guerini e Associati, 2010. 
380 ALKIRE, S., FOSTER, J., 2009, Counting and Multidimensional Poverty Measurement, OPHI 
Working Paper 32,  Oxford: University of Oxford, 2009. 
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zejména v oblasti materiálního zabezpečení, uspokojování primárních potřeb a 

zdravotní péče obyvatel. V šesté sledované dimenzi, tedy vnímání fyzické bezpečnosti, 

překvapivě některé severní regiony zaostávají za celoitalským průměrem (např. 

Lombardie – 17,8 oproti průměru 17,1), naopak část jižních regionů vykazuje 

neočekávaně nízké hodnoty (Kalábrie – 8,0; Sicílie – 15,7). Při interpretaci tohoto 

ukazatele je však třeba mít na zřeteli, že je konstruován jako subjektivně vnímané 

hodnocení. Problémy se zhoršeným životním prostředím či kriminalitou tedy nemusí 

nutně být ve zmíněných severních regionech státu závažnější, mohou být jako takové 

pouze citlivěji vnímány a reflektovány tamními obyvateli. 

V analýze Nadace ESAE bylo rovněž za využití indexu ORES sestaveno pořadí 

jednotlivých rodinných uspořádání z hlediska míry výskytu multidimensionální 

chudoby. Nejohroženějším typem jsou neúplné rodiny/samoživitelé s dětmi (14,6 oproti 

průměrné hodnotě indexu 7,6 pro všechny rodiny) a páry s třemi a více dětmi (16,8), 

jakož i další rodiny, v nichž je přítomno nezletilé dítě. Ohroženou kategorií jsou též 

osaměle žijící osoby, často v seniorském věku (index 9,6). Multidimensionální index 

ORES umožňuje i individualizaci oblastí, ve kterých se jednotlivá rodinná uspořádání 

nalézají v největších obtížích. Pro první a druhou zkoumanou dimenzi platí shodně, co 

bylo popsáno u obecného indexu multidimensionální chudoby podle ORES pro všechny 

rodiny. Problémy zdravotního rázu a nedostatku vzdělání dopadají nejhůře na seniory, a 

to páry s alespoň jednou osobou starší 64 let (u zdraví 11,5 oproti průměru 4,6; u 

vzdělání 7,2 oproti 5,6). Z hlediska zdraví jsou nejohroženější skupinou  rodiče 

samoživitelé (11,4 oproti průměru 8,6), rovněž tak při vnímání fyzické bezpečnosti 

(20,6 oproti 17,1)381. 

Hovoří-li se o nutnosti interdisciplinárního a komplexního přístupu k řešení 

problematiky chudoby, je třeba tento požadavek vztáhnout i na úroveň sběru a 

vyhodnocení relevantních informací. Kromě oficiálních statistických údajů či výzkumů 

expertů se jeví jako přínosné opírat se i o stanoviska a informace od pracovníků různých 

neziskových subjektů, kteří se často pohybují přímo v „terénu“ a s rodinami 

postiženými chudobou či sociálním vyloučením jsou v intenzivnějším kontaktu. 

Nevládní organizace by tedy měly být přítomny nejen při plánování preventivních či 

následných opatření, ale i ve fázi studia a analýzy fenoménu, se kterým se 

                                                 
381 O subjektivní podmíněnosti tohoto kritéria platí viz výše. 
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bezprostředně setkávají382. Jednou z významných nevládních organizací - resp. jejich 

sdružením – působících v této oblasti, je v Itálii Nadace Banka pro výživu (Fondazione 

Banco alimentare), o které blíže pojednávám v kapitole 13. 

Závěrem lze shrnout, že v Itálii při hodnocení výskytu chudoby stále nelze 

opomenout signifikantní fenomén teritoriální polarizace, což potvrzují jak údaje 

z oficiálních statistik, tak údaje shromážděné neziskovými organizacemi činnými v této 

oblasti. 

 

12.4 Opatření proti chudobě v Itálii 

 

K redukci výskytu chudoby italských rodin měla v průběhu let přispět některá cílená 

opatření. Z  novějších mohu zmínit zavedení tzv. minimálního příjmu k začlenění 

(RMI) v roce 1999, který však po uplynutí experimentální fáze nebyl transponován do 

národní legislativy. Paralelně se zavedením RMI byla jako další opatření v boji 

s chudobou zavedena dávka ANF3 a dále zvýšeny odpočty nezdanitelných částek ze 

základu daně na další daňově závislé rodinné příslušníky mimo manželku/la (tedy 

zejména nezletilé děti). Efekt těchto opatření však nebyl výrazný a rodinám ohroženým 

chudobou se většinově nepodařilo vymanit se z podmínek ekonomické nouze383. 

Nedávno pak byla zavedena některá nová opatření z oblasti sociální pomoci, která měla 

pomoci reagovat na narůstající zastoupení chudých v italské populaci. Jedná se 

především o dvě novinky: sociální kartu (la carta acquisti)  a elektrický bonus (il bonus 

elettrico).   

Sociální karta, zavedená do italského právního řádu d.l. z 25. června 2008, č. 

112 byla koncipována jako předplacená karta, určená: 

-  občanům starším 65 let, nacházejícím se v situaci finanční tísně, nebo 

-  chudým rodinám s alespoň jedním dítětem mladším 3 let. 

Kritéria majetkového a příjmového testování k posouzení vzniku nároku na 

sociální kartu byla stanovena poměrně restriktivně – indikátor ISEE nižší než 6 000 euro. 

V případě kladného posouzení žádosti získal příjemce měsíčně na sociální kartě částku 
                                                 
382 PESENTI, L., ACCOLLA, G., 2012, Stime di poverta nelle famiglie italiane, str. 188, in DONATI, P., 
2012a, str. 155 – 194. 
383 SARACENO, C. a kol., 2002, Social Assistance Dynamics in Europe: National and Local Poverty 
Regimes, Bristol: Policy, 2002. 
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40 euro, za rok celkem 480 euro. Vyplacení částky nebylo spojeno s žádnou 

doprovodnou aktivizační sociální službou.  

Počet držitelů (příjemců) sociální karty reálně velmi zaostal za plánovanými odhady 

italské vlády (815 000 oproti cca 1 300 000)384. Sociální karta ve své původní podobě 

čelila výtkám odborné veřejnosti, že není reálně způsobilá zamezit zvyšování rizika 

narůstajícího výskytu absolutní chudoby v italských rodinách. Objevily se proto návrhy 

na zavedení nové sociální karty, která by podle potřebnosti progresivně zvyšovala 

přiznanou částku a zároveň byla doprovázena aktivizačními opatřeními a službami 

s cílem zlepšit nevyhovující situaci příjemce385.  

Přijetím zák. z 26. února 2011, č. 10 došlo k zavedení nové sociální karty, přičemž do 

znění zákona byly recipovány některé prvky z výše nastíněné kritiky. Mimo zvýšení 

částky jsou nyní zákonem předvídány i tzv. individuální projekty k překonání obtíží 

(progetti individuali di presa in carico). 

I v úpravě de lege lata však přetrvávají problematické momenty – zejména 

nerozšíření okruhu potencionálních žadatelů o všechny absolutní chudobou ohrožené 

rizikové kategorie osob a rodin, typicky např. početné rodiny, které však mají pouze 

děti starší 3 let. Současně je stanoveno, že zkušební zavádění bude probíhat pouze 

prostřednictvím charitativních organizací v obcích s více než 250 000 obyvateli, na což 

Yuri Kazepov reagoval vyslovením provokativní otázky, zda se nejedná o „návrat 

k opatřením sociální pomoci první generace“386. 

Druhá z nedávných novinek, tzv. elektrický bonus, je svou podstatou úlevou při 

platbě elektrické energie, který mohou v obci svého bydliště nárokovat žadatelé 

s nízkými příjmy (ISEE nepřevyšující 7 500 euro), početné rodiny (více než tři nezletilé 

děti a současně ISEE ne vyšší než 20 000 euro), případně nemocní, kteří užívají speciální 

elektrické přístroje k záchraně zdraví a života. 

 

 

                                                 
384 KAZEPOV, Y., 2011, Le politiche scioassistenziali, str. 141, in ASCOLI, U. a kol., 2011. 
385 Srov. GORI, C. a kol., 2010, Per un piano nazionale contro la povertá assoluta, Roma: Carocci, 2010. 
386 KAZEPOV, Y., 2011, Le politiche scioassistenziali, str. 142, in ASCOLI, U. a kol., 2011. 
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13. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO RODINY  

 

Legislativní základ pro vznik integrované sítě pomoci a sociálních služeb, jejíž součástí 

jsou i sociální služby pro rodiny, přinesl zejména zákon z 8. listopadu 2000, č. 328. 

Úmysl zákonodárce však vždy směřoval – ve shodě s tradicí italského welfare systému 

– ke zdůraznění principu horizontální subsidiarity (sussidiarietá orizzontale), tedy aby 

solidarita veřejné moci ingerovala až sekundárně, v případě absence solidarity 

soukromé (zvláště z řad rodinných příslušníků)387. Úkol veřejné moci je tedy v zásadě 

dvojí: na jedné straně podporovat soukromé sítě sociální solidarity, na straně druhé pak 

přímo intervenovat pro zajištění sociální ochrany v těch případech, kdy soukromá síť 

nemůže tuto potřebu adekvátně saturovat sama. Princip horizontální subsidiarity, jak je 

zakotvený v italském právním řádu, je možno považovat za explicitní výraz uznání 

sociálních funkcí rodiny, a to rodiny nukleární i rodiny rozšířené (čl. 29 a 30 Ústavy). 

V souladu s principem subsidiarity (nejpovolanějšími k definování vlastních 

potřeb a optimálních služeb jsou ty subjekty, jichž se situace přímo dotýká, tedy rodiny 

a jejich sítě) je dále v Itálii prosazován přístup, aby se na formulaci strategií a 

projektování i realizaci těchto služeb co nejvíce podílely samotné rodiny; ať již jako 

individuální jednotky, nebo prostřednictvím různých nevládních sdružení či rodinných 

asociací (associazionismo familiare), prosazujících jejich zájmy. 

Rodinný blahobyt (benessere) či lépe řečeno well-being – není záležitostí 

statickou, ale naopak podléhá dynamickým změnám v různých fázích životního cyklu 

rodiny. Události, ovlivňující zásadním způsobem rodinnou situaci, mohou mít charakter 

změn pozitivních i negativních, předvídatelných i nepředvídatelných, biologických či 

sociálních; vždy však představují tranzitní a svým způsobem rizikové období v životě 

rodiny, neboť tato se musí nové situaci přizpůsobit. V těchto kritických časových 

úsecích by měla být rodině pro případ potřeby nápomocná síť personalizovaných a 

flexibilních sociálních služeb. O organizaci systému sociálních služeb i některých 

specifikách jsem již ve své práci podrobněji pojednala. V následujících podkapitolách 

se jen příkladmo zmíním o některých typech služeb, poskytujících v Itálii odbornou 

                                                 
387 Více in LENTI, L., LONG. J., 2011, Diritto di famiglia e servizi sociali, Lecce: Editori Laterza, 2011, 
str. 328. 
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pomoc rodinám v různých situacích; o jiných (např. sociální služby pro seniory) jsem 

již pojednala i v dalších částech své práce. 

 

13.1 Centra pro rodinu  

 

Centra pro rodinu (Centri per le Famiglie) jsou zařízeními pro podporu rodičovství a 

rodin s dětmi, která zřizují obce na základě a v mezích příslušných regionálních 

zákonů388. Přestože se tedy jednotlivá zařízení liší, zpravidla poskytují následující 

služby: 

- informace o místně, regionálně i celostátně dostupných službách vhodných pro tuto 

cílovou skupinu uživatelů 

- poradenské služby pro rodiny, které se vyrovnávají s nějakou obtížnou situací (např. 

zdravotní postižení dítěte, drogová závislost dítěte, domácí násilí, apod.) 

- informační kurzy, setkání s odborníky, prostor pro setkávání svépomocných skupin, 

atd. 

- rodinnou mediaci (zejména pro rodiče v odluce či rozvodu); mediaci pro rodiče při 

sporech o svěření dítěte do výchovy či sporech o styk s ním 

- podílejí se na projektech k usnadnění slaďování pracovního a rodinného života 

- spolupracují na vytváření místní sítě služeb pro děti ve věku do 3 let389. 

 

13.2 Rodinní poradci 

 

Zákon z 29. července 1975, č. 405, na základě kterého začali působit v Itálii rodinní 

poradci (Consultori familiari), představuje kompromisní řešení náročného 

vyjednávacího procesu mezi zástupci ženských a feministických skupin (usilujících o 

zřizování poradenských center pro ženu) a požadavky katolických kruhů (preferujících 

                                                 
388 Například pro region Emilia-Romagna je jím Legge regionale 27/1989, „Norme per la realizzazione di 
politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli". 
389 Více o centrech pro rodinu in ROSSI, G., 2012, Servizi e interventi sociali per e con le famiglie lungo 
il ciclo di vita, str. 255, in: DONATI, P., 2012 b), str. 245 – 267. 
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poradenství partnerské dvojici a rodině)390. Pravomoc k řízení, organizaci i finančnímu 

zabezpečení činnosti rodinných poradců je svěřena regionům. Jednotliví rodinní poradci 

jsou však institucionálně zařazeni v systému místních jednotek Asl v rámci Národní 

zdravotní služby, z čehož mimo jiné vyplývá bezplatnost poskytovaných služeb.   

Služba, zahrnující prvky zdravotní péče i sociální služby, je zaměřena na 

následující oblasti: 

- psychologickou a sociální pomoc při přípravě k mateřství a otcovství  

- poradenství v oblasti plánovaného rodičovství a metod ochrany před nechtěným 

otěhotněním 

- ochranu zdraví ženy a její informování o vlivu prostředků proti početí na zdravotní 

stav 

- informování o možnostech dobrovolného přerušení těhotenství; zároveň i poskytování 

odborné pomoci k překonání překážek, jež by ženu mohly donutit k tomuto rozhodnutí  

- organizování kurzů přípravy k mateřství/rodičovství 

- gynekologické prohlídky a pediatrické prohlídky 

- poradenství v případě neplodnosti páru, včetně informací o metodách asistované 

reprodukce391. 

 

13.3 Sociální služby pro rodiny imigrantů 

 

V této oblasti se ukazuje jako vhodné podporovat vznik a existenci takových 

inovativních sociálních služeb, jež dokáží překonat standardní metodologii vhodnou pro 

tzv. tradiční sociální služby, které však již nejsou schopny reagovat na odlišnou 

komplexitu situace rodin imigrantů. Přestože toto kritérium splňují již četné iniciativy a 

projekty, jejich počet a rovnoměrné geografické pokrytí není v Itálii stále dostatečné392. 

Z příkladů dobré praxe zmíním multietnickou rodinnou komunitu, založenou 

sociálním družstvem u Pavia, kterou tvoří 4 rodiny odlišného náboženského vyznání i 

                                                 
390 CASTELLI, L., PINTUS, P., 2007, Manuale operativo del consultorio familiare, Milano: 
FrancoAngeli s.r.l., 2007, str. 115. 
391 K rozšíření zákonem vymezených kompetencí rodinných poradců došlo novelizací na základě zák. 
z 19. února 2004, č. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. 
392 ROSSI, G., 2012, Servizi e interventi sociali per e con le famiglie lungo il ciclo di vita, str. 264, in: 
DONATI, P., 2012 b), str. 245 – 267. 
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původu. Komunita poskytuje náhradní péči opuštěným dětem a poskytuje další služby, 

zejména dětem imigrantů/cizinců393. Dalším příkladem fungujících projektů jsou velmi 

rozšířené bezplatné kurzy výuky italského jazyka, které nabízejí zejména různé instituty 

katolické církve.   

Některé podněty pro oblast služeb pro rodiny imigrantů přináší i Plán. Rodiny 

imigrantů s řádným povolením k pobytu mohou využívat všech osobních sociálních 

služeb, navrhovaných v Plánu. Plán přitom vychází z kritéria sociální inkluze založené 

na multikulturalismu (interculturalismo), který se: „inspiruje sociálním pluralismem a 

respektuje různé kultury v mezích limitů, stanovených ústavními principy a italským 

právním řádem“394. K podpoře úspěšného začleňování rodin imigrantů do sociální 

struktury italské společnosti jsou v části sedmé Plánu395 navrhována zejména následující 

opatření: 

1. Zmiňuje se potřeba vzniku specializovaných informačních služeb na lokální 

úrovni, které by cílové skupině (rodinám imigrantů) poskytovaly informace a usnadnily 

následnou orientaci v nabídce služeb nejen v rámci národního italského welfare 

systému, ale i v místním kontextu. Informační služby by přitom mohly být zřizovány při 

již existujících sociálních službách, například v Centrech pro rodinu (Centri per le 

Famiglie).  

2. Další z navrhovaných opatření prosazuje vytipovávání vhodných ad hoc 

ubytovacích zařízení, které by obce mohly vyčlenit pro přechodné ubytování rodin 

imigrantů s nezaopatřenými dětmi. Nicméně ustanovení opatření č. 7.2 má spíše 

proklamativní ráz a postrádá jakoukoli konkretizaci. 

3. Prosazuje se zřizování dalších konzultačních míst pro imigrantky, a to uvnitř 

fungujících institucionálních služeb -  za účelem překonávání kulturních a sociálních 

bariér imigrantek a jejich dětí. 

 

                                                 
393 Jedná se o komunitu „Albero della macedonia“, informace online:   
http://www.coopcomin.org/servizi/comunita/albero-della-macedonia-pavia. 
394 L΄alleanza italiana per la famiglia, 2012, Piano nazionale per la famiglia, Roma: AIF, 2012, str. 57 
395 L΄alleanza italiana per la famiglia, 2012, Piano nazionale per la famiglia, Roma: AIF, 2012, část, 7., 
opatření 7.1 až 7.5. 
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13.4 Sociální služby pro rodiny ohrožené chudobou 

  

Jednou z významných nevládních organizací (resp. jejich sdružením), působících 

v oblasti pomoci lidem ohroženým chudobou, je v Itálii Nadace Banka pro výživu 

(Fondazione Banco alimentare). Ta představuje platformu pro výměnu informací i další 

vzájemnou pomoc mezi členskými subjekty. Sdružené organizace mají shodnou 

základní náplň činnosti v podobě poskytování pomoci uživatelům, nacházejícím se 

v situaci tzv. materiální chudoby, kterou se rozumí „neschopnost uspokojovat primární 

potřeby – výživu, ošacení, základní péči o zdraví či hygienu, apod.“396.  Subjekty 

sdružené v Nadaci Banka pro výživu splňují tři základní definiční znaky: soukromo-

sociální povaha, nabídka služeb gratis a jejich zaměření na uspokojování alespoň jedné 

ze základních potřeb  (basic needs)397.  

Organizace sdružené v Nadaci Banka pro výživu poskytly v průběhu roku 

pomoc téměř 1 500 000 osobám v materiálních obtížích a nouzi. Z toho se v 88,7% 

případů jednalo o typ služby občasné, ve 3,7% případů o službu celodenní a 

poskytovanou v průběhu celého roku a v 7,6% případů o službu pro uživatele se 

skutečně závažnými materiálními obtížemi. Z hlediska teritoriálního posouzení 

docházelo nejčastěji k asistenci těmto nejvíce materiálně deprivovaným osobám na jihu 

státu (15,2% oproti celoitalskému průměru 7,6%)398. Vyšší počet poskytnutých služeb 

by mohl být interpretován i jako pouhý důsledek širší nabídky služeb v těchto 

regionech; opak je však pravdou. Počet subjektů zapojených do Nadace Banka pro 

výživu působících v jižních regionech je v porovnání s ostatními částmi státu nižší.

                                                 
396 BLANGIARDO, G. C.,RIMOLDI, S., 2010, Atlante statistico della povertá materiále, in ORES, 
2010, str. 49 – 59.    
397 Tedy služby v některé z následujících oblastí: 
- výživa (menzy, distribuce jídla) 
- zdraví (zdravotní péče, distribuce léčiv) 
- ubytování (noclehárny, rezidenční struktury, azylové domy) 
- ošacení (distribuce a sběr šatstva) 
- hygiena (provoz zařízení pro hygienu, např. sprch) 
- minimální životní příjem (rozdělování peněžních příspěvků, platby za spotřebu, apod.) 
398 PESENTI, L., ACCOLLA G., 2012, Stime di povertá nelle famiglie italiane, str. 192, in DONATI, P., 
2012a, str. 155 – 194.  



163  
 

ZÁVĚR 

Itálie – welfare familialistického typu 

 

Za typické negativní rysy italské sociální politiky je stále možno považovat 

partikularismus a klientelismus, vyúsťující v poskytování diferenciované podpory, lišící 

se podle jednotlivých profesí, místa bydliště či příslušnosti k sociální skupině. 

Dualistická ochrana, produkující insedery a outsidery (zejména pracovníci ve stínové 

ekonomice či na atypické smlouvy) systému, tak stále přetrvává. I přes popsaný 

smíšený až dualistický charakter italského welfare systému zůstává sjednocujícím a 

charakteristickým rysem celého systému právě „model rodinné a příbuzenské 

solidarity“399. 

Udržitelnost italského modelu, v němž stále sehrává jednu z klíčových rolí 

rodina (její schopnost shromažďovat a přerozdělovat různé zdroje, mobilizovat 

klientelistické sítě ve prospěch svých členů, zabezpečovat nezaměstnané členy rodiny, 

apod.), je doslova podkopávána nepříznivými demografickými trendy posledních let - 

extrémně nízkou mírou plodnosti žen za současné akcelerace procesu stárnutí 

obyvatelstva. Italský systém je proto průběžně reformován aby byl schopen řešit 

sociální problémy, nyní sanované často jen díky intervenci tradičních struktur – rodiny, 

komunity nebo církve.    

V době rozvoje italského sociálního státu byla role rodinných a příbuzenských 

sítí akcentována systémem kombinujícím různé formy peněžních transferů (důchody, 

dávky, podpory) a daňových úlev pro osoby zajišťující péči o potřebné členy. Existence 

extenzivně pojatého katalogu „rodinných závazků“ (obblighi familiari) je již od 40. let 

je zakotvena i v italském pozitivním právu400.  Také reforma daně z příjmu fyzické 

osoby se snažila fiskálně privilegovat konkrétní typ rodin: rodinu s partnery ve svazku 

manželském, s jedním příjmem a ženou v domácnosti. Základní fiskální nástroje na 

podporu rodiny (daňové odpočty na děti, rodinné přídavky) se nevztahovaly na 

nesezdané dvojice. Teprve v posledním desetiletí lze i v Itálii pozorovat posun ve 

                                                 
399 NALDINI, M., 2002, Le politiche sociali e la famiglia nei Paesi mediterranei. Prospettive di analisi 
comparata, in „Stato e mercato“, LXIV, č. 1, 2002, str. 73 - 99; NALDINI, M., 2003, The Family in the 
Mediterranean Welfare States, London: Frank Cass, 2003.   
400 Zejména v čl. 433 občanského zákoníku. 
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fiskální politice – od politiky orientované na podporu manželské dvojice k politice 

zaměřené spíše přímo na podporu nezletilých dětí a též výslovně i neúplných rodin401.  

Přestože i italská právní teorie a praxe reflektuje nárůst počtu nesezdaných párů 

(rodin), prozatím podle mého názoru nelze v italském právu zaznamenat významnější 

tendenci k zrovnoprávnění (tendenza all`equiparazione) mezi faktickou a právní 

rodinou. Zásadnější výjimku tvoří pouze právní normy zrovnoprávňující postavení dětí 

narozených mimo manželství s dětmi manželskými. 

Změny v italském welfare systému v posledních třiceti letech402 – a zvláště od 

90. let – znovu stvrdily ústřední roli rodiny a zejména ženských caregivers. Absence 

kvalitní sítě služeb péče o potřebné členy rodiny za současně se zvyšující participace 

žen na trhu práce však vedla italské rodiny často k specifickému řešení, typickému pro 

jihoevropský model403: k péči jsou najímány soukromé osoby, nezřídka z řad imigrantů.  

Jak shrnují ve své stati Naldini a Saraceno: „Na konci 90. let patřily Řecko, Španělsko a 

Itálie mezi státy OECD, které vykazovaly nejvyšší podíl imigrantů mezi pracovníky 

v sektoru prací v domácnosti a sociálních služeb péče o osobu… Někteří vědci hovoří 

přímo o přechodu z modelu péče „rodiny“ k modelu péče založené na přítomnosti 

„migranta v rodině“ 404. Na rodině – a jejích ženských členkách především – zůstává 

stále nelehký úkol: využít prostředky z peněžních transferů od státu i vlastní finanční 

zdroje rodiny k zajištění jiné osoby (opět zpravidla ženy), aby pečovala o 

nesoběstačného člena rodiny. Za situace zvyšující se flexibilizace pracovního trhu 

s narůstajícím počtem prekérních pracovních míst, nezaměstnanosti, disproporčního 

italského systému sociální ochrany a mnohde nedostatečného pokrytí sítěmi služeb. 

Italská rodina se ocitá v čím dál zranitelnějším postavení, přičemž finanční transfery ve 

prospěch rodin stále tvoří pouze minimální část z celkových sociálních výdajů. 

V oblasti sociálních služeb se v Itálii dokonce hovoří o znovuzapojení rodiny, 

tzv. re-familializaci (rifamilizzazione). V oblasti školství se nezřídka zmiňuje tzv. 

genitorializzazione pro vyjádření fenoménu přenášení nových úkolů na rodiny 
                                                 
401 ASCOLI, U. 2011, Il welfare in Italia, Bologna: il Mulino, 2011, str. 309. 
402 Typickým příkladem je normativa týkající se nároku na příspěvek na doprovod (Indennita di 
Accompagnamento). Tato dávka byla konstruovaná jako universální příjmově netestovaná dávka, 
poskytovaná v nediferenciované výši bez ohledu na stupeň závislosti osob, o které je pečováno. Celý 
systém navíc postrádal dostatečně funkční kontrolní mechanismy. 
403 SARACENO, C., 2009, Le politiche della famiglia in Europa: tra convergenza e diversificazione, in 
Stato e mercato, LXXXV, č. 1, 2009, str. 3 – 30. 
404 Naldini M., Saraceno, C., 2008, Social and family policie in Italy: Not totally frozen but far from 
structural reforms, in „Social Policy & Administration“, XLII, n. 7, 2008, str. 733 – 748, str. 742. 
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v souvislosti se vzděláváním dětí a zvyšujícím se očekáváním širší participace rodičů 

(peněžními příspěvky i dobrovolnickou prací) na zajištění fungování vzdělávacích a 

doprovodných služeb. Také ve zdravotní politice „se zdá být revitalizována 

familialistická dimenze italského welfare… v souvislosti se změnami provedenými 

středo-pravicovými vládami, zejména v oblasti rehabilitace a péče o pacienty 

s chronickými onemocněními“405. Ve stejné době dochází k redukci kolektivních forem 

ochrany a signifikantnímu přenosu rizika zabezpečení na jedince406. Proces 

individualizace rizika je dobře patrný v průběžné reformě italského penzijního systému, 

probíhající od 90. let, i v dalších složkách italské sociální politiky. Jak poznamenává 

Fornero: „Transfer rizik a odpovědnosti na pracující představuje další způsob 

finančního ozdravění penzijních systémů“ 407.   

 

Za současné situace – zejména v kontextu dlouhodobých a závažných 

ekonomických obtíží Itálie - je velmi obtížné jakkoli predikovat směřování italské 

sociální i rodinné politiky. V zásadě jsou podle mého názoru ale představitelné 

především dva směry vývoje: 

1. Familialismus zůstane jedním ze stěžejních rysů italského systému, 

neboť i přes popsané problematické aspekty může reálně představovat pomyslnou hráz 

novým sociálním rizikům, resp. narůstající sociální nesouměřitelnosti a až existenciální 

nejistotě celých sociálních skupin. Zatímco „stará“ Evropa mnohde ztrácí oporu 

v rodinných a příbuzenských vazbách a nechává některé své nezabezpečené obyvatele 

zcela mimo jakékoliv sítě, italský familialismus si uchovává potenciál tyto trendy 

alespoň zmírnit. V tomto smyslu nelze než souhlasit s Karamessini, když hovoří o: 

„…nové roli familialisma, využívající silnou kohezi a solidaritu uvnitř rodiny“408. 

Domnívám se však, že k tomu, aby familialismus této své roli ve změněných 

podmínkách mohl úspěšně dostát, bylo by nutné se prostřednictvím kombinace pro-

rodinných i jiných opatření pokusit: 

                                                 
405 ASCOLI, U., Conclusioni, in: Ugo Ascoli  2011, Il welfare in Italia, Bologna: Il Mulino, str. 311. 
406 Ke shodnému trendu dochází i v dalších vyspělých státech Evropy, více in KELLER, J., 2010, Tři 
sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti, Praha: SLON, 2010.  
407 FORNERO, E., 2009, Aiutare i giovani a costruirsi una pensione e gli anziani a utilizzare meglio le 
loro risorse, in DELL΄ARINGA, Le riforme che mancano. Trentaquattro proposte per il welfare del 
futuro, Il Mulino: Bologna, 2009, str. 313 – 325. 
408 KARAMESSINI, M., 2008, Continuity and change in the southern European social model, in 
International Labour Review, Vol. 147, n. 1, 2008, str. 67 
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- zvrátit trend extrémně nízké plodnosti žen 

- pokračovat v rekonceptualizaci familialismu - ve prospěch zajištění větší 

genderové rovnosti (tj.  spravedlivějšího rozdělení různých rolí v rámci rodiny i 

pracovní činnosti) a zároveň důslednější akceptace i některých jiných forem rodinného 

soužití než soužití manželského; oba požadavky reflektují dlouhodobé proměny ve 

vnímání genderových rolí i rodiny v Itálii, návrat k italskému familialismu tradičního 

typu (s velmi rozvětvenou rodinou, v čele s capofamiglia, jednopříjmovým manželským 

modelem) by již znamenal obtížně představitelnou diskontinuitu 

- rodinu v  implicitně i explicitně stanovených úkolech na poli zajišťování 

sociálního blaha (welfare) vlastních členů podpořit, a to komplexem pro-rodinných i 

dalších opatření (problematické bude v italských poměrech nejen dosahovat shody na 

právní úpravě, ale zejména v situaci velkého dluhu veřejných financí opatřit zdroje 

nutné k financování) 

- zaměřit se na sociální ochranu osob, které jsou v situaci potřebnosti a zároveň se 

nacházejí mimo konkrétní síť rodinné pomoci. 

2. Druhý myslitelný směr vývoje představuje postupná eroze dosud 

rezistentního modelu rodinné solidarity ve prospěch razantního narůstu individualizace, 

což se však při znalosti aktuálních odborných prognóz nejeví prozatím jako příliš 

pravděpodobné409. Na institucionální rovině tomu odpovídá další rozšiřování de-

familializačních politik (umožňujících zejména externalizaci péče a relativně rychlý 

návrat na trh práce), případně nabídky flexibilních variant v kombinování práce a 

rodiny, což se již obojí částečně v Itálii děje. Pozitivním efektem ve státech realizujících 

tyto politiky bývá vyšší míra porodnosti, což však nelze hodnotit izolovaně bez 

zohlednění širšího právního, kulturního či obecně společenského kontextu v dané zemi 

(např. vymahatelnost práva, vliv neprávních normativních systémů, podnikatelské 

prostředí, apod.). Prosté legislativní přenesení jinde fungujících institutů nemusí přinést 

předvídaný efekt410.  

                                                 
409 RANCI, C. a kol., 2010, Social Vulnerability in Europe: The New Configuration of Social Risks, 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010; NALDINI, M., 2002, Le politiche sociali e la famiglia nei Paesi 
mediterranei. Prospettive di analisi comparata, in „Stato e mercato“, LXIV, č. 1, 2002, str. 73 - 99; 
NALDINI, M., 2003, The Family in the Mediterranean Welfare States, London: Frank Cass, 2003.  
410 Zde považuji za důležité opět upozornit na některá specifika italského trhu práce, který je značně 
segmentovaný a je zde rozsáhlá účast na stínové ekonomice; dochází k zvyšujícímu se podílu 
poddzaměstnaných či tzv. pracující chudoby. Nejohroženějšími skupinami jsou ženy, mladí lidé a 
imigranté. Chronickým problémem je obtížná vymahatelnost práva, mnoho let trvající soudní řízení. 
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Problematické pro uplatnění tohoto modelu se v Itálii jeví: 

- dosažení širší společenské akceptace snížení pečovatelské zátěže rodiny; většina 

Italů stále subjektivně považuje za normu povinnost rodiny postarat se o své 

nesoběstačné členy a sdílí i konzervativní postoje k odmítání institucionalizované péče 

o velmi malé děti 411 

- zajištění dostatečných finančních zdrojů k úhradě externalizované péče i dalších 

opatření. 

  Byť Itálie v mnohém následuje některé západoevropské trendy (a to jak v realitě 

rodinného/partnerského chování, tak v institucionální či legislativní úpravě), domnívám 

se, že je stále výstižné označovat ji za welfare systém familialistického typu.  Z hlediska 

možného budoucího vývoje lze předpokládat spíše fungování prvního z výše popsaných 

modelů, který lépe odráží stávající většinové morální a náboženské postoje italské 

společnosti. 

 

Familialistický stát bez rodinné politiky? 

 

Itálii bylo možno dlouhá léta považovat za „familialistický stát“ bez rodinné politiky. 

Výjimkou bylo pouze období fašistického režimu, který se identifikoval s nacionální a 

pronatalitní rétorikou; i prostřednictvím pro-rodinných a sociálně-politických opatření 

usiloval o legitimizaci postupného převzetí moci v zemi. Právě vědomí historické 

zkušenosti s aktivními a cílenými zásahy fašistického státu do této sféry vedlo 

v poválečných letech mnohdy k apriornímu odmítání jakýchkoli explicitních opatření, 

usilujících o podporu rodiny a natality. 

Tváří v tvář nepříznivým demografickým změnám, jakož i proměnám 

v rodinném a partnerském chování, začala být i v italském odborné debatě 

zdůrazňována akutní potřeba vytváření komplexní a koordinované rodinné politiky na 

různých úrovních (stát, regiony, obce) a za tím účelem navrhována konkrétní opatření. 

                                                                                                                                               
Důležitá je i vyšší míra akceptace klientelistických praktik a až amorálního familialismu, zejména na 
italském jihu. 
411 TOMASSINI, C., LAMURA, G., 2011, Strutture familiari e assistenza formale e informale, str. 89 in 
GOLLINI, A., ROSINA, A., 2011, str. 73 – 94. 
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Zejména v posledních letech jsme byli svědky vtělení některých z těchto doporučení do 

poměrně progresivních změn, které se nyní pokusím stručně shrnout: 

 

1. Úsilí o koordinovanou rodinnou politiku, kterou na ústřední úrovni mají 

zajišťovat zejména vládní Odbor rodinné politiky a Odbor pro rovné příležitosti. 

Preventivně by mělo docházet k hodnocení vlivu zavedení plánovaných celostátních i 

regionálních opatření (fiskálních, daňových, apod.) na situaci rodin, a to zvláště za 

využití mechanismu VIF. Následně má docházet k systematické evaluaci výsledků 

z hlediska posouzení kvality a efektivity provedených změn.  

2. Poprvé v historii Itálie byl přijat Národní plán pro rodinu. Obsahuje konkrétní 

návrhy de lege ferendae i spíše abstraktnější pasáže, zdůrazňující význam rodiny a 

potřebu vytváření průřezové family friendly politiky.  

Je třeba zmínit i čím dál častější rodinně-politické plánování na decentralizované 

úrovni, tedy na úrovni územních veřejnoprávních korporací. 

3. Přijetí některých opatření k posílení genderové rovnosti, zejména uzákonění 

institutu rodičovské dovolené. Někdy se jedná spíše o změnu symbolického významu, 

například ustanovení o obligatorní otcovské dovolené. 

4. Dílčí posílení odůvodněné selektivity a adresnosti systému, projevující se 

zejména v zavedení ukazatelů pro posouzení příjmových a majetkových poměrů 

žadatele (ISE, ISEE), jakož i v zavádění preventivních mechanismů k omezení možnosti 

zneužívání dávek k jiným účelům (např. u příspěvku na nákup služeb péče o dítě). 

 

I přes tato zlepšení přetrvávají v italském systému zásadní deformace, které se 

nepodařilo odstranit: 

 

1. Dualismus ochrany, projevující se v dvojím směru. 

Zaprvé odlišným postavením dvou skupin osob – na jedné straně systému jsou různé 

zvýhodňované kategorie pracovníků na formálním trhu práce, kterým přísluší poměrně 

štědré nároky ze systému sociálního zabezpečení i sociální pomoci; na druhé straně jsou 

pracující v nedobrovolně flexibilních úvazcích či ve stínové ekonomice, kteří jsou pro 

případy standardních sociálních událostí takřka nezabezpečeni – záchrannou síť pro ně 

představují zejména tradiční instituce (rodina, církev, komunita). 
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Zadruhé se jedná o výraznou teritoriální heterogenitu v dostupnosti i kvalitě služeb, 

jakož i v nabídce a výši některých dávek podle možností a preferencí dané 

obce/regionu. V reakci na Ferrerův výrok o evropském přechodu k welfare regionům412 

se nabízí závěr, zda by (i přes výše shrnuté dílčí pozitivní změny) nebylo výstižnější 

spíše než o rodinné politice Itálie hovořit o rodinné politice jednotlivých italských 

regionů.  

2. Stále dochází k preferování peněžních transferů na úkor zabezpečení sítě 

dostupných služeb. Tato tendence má původ také v tradici partikularismu a klientelismu 

italské sociální/rodinné politiky, vyúsťující v poskytování diferencované podpory podle 

vyjednávací síly jednotlivých skupin obyvatel. Typickým příkladem je velmi rozšířené 

vyplácení příspěvku na doprovod invalidním osobám v jižních regionech státu. 

3. Dosud nejsou závazně definovány minimální stupně ochrany, které by se 

vztahovaly na celé území Itálie. Leps jsou vymezeny pouze vágně, od systému RMI 

bylo v celostátním měřítku upuštěno.  

4. Právní úprava je mnohdy nekoordinovaná a nepřehledná, a to i v důsledku 

neustálých změn; absentují závazné legální definice pojmů či jsou ne zcela důvodně 

v různých právních předpisech odlišné. Například absolutně nesjednocený okruh 

„rodiny“ či „rodinné skupiny“, který je vymezen odlišně pro daňové účely i pro nároky 

na přiznání různých peněžních dávek.  

5. Nedostatečné finanční krytí, zejména subsystému sociální pomoci. Přestože je 

rodině ponechána velká zodpovědnost za péči o své členy, finanční transfery ve 

prospěch rodin tvoří pouze minimální část z celkových sociálních výdajů. Při aktuálních 

obtížích italské ekonomiky však nelze reálně předpokládat výraznější zlepšení. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
412 FERRERA,. M., 2008a, Dal welfare state alle welfare regions. La riconfigurazione spaziale della 
protezione sociale in Europa, in „La Rivista delle Politiche Sociali“, III, 2008, str. 17 – 50. 
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SEZNAM ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SLOV 
 

ADI  – Assistenza domiciliare integrata; integrovaná domácí asistence 

AD – Assistenza domiciliare; domácí asistence 

AIF  – Alleanza italiana per la famiglia; Italská aliance pro rodinu 

ANF – Assegno al nucleo familiare; přídavek rodinné skupině 

ANF3 – Assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli minori; přídavek rodinné 

skupině s nejméně 3 nezletilými dětmi 

Asl – aziende sanitarie locali; místní zdravotní podniky 

ASP - Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona; veřejné podniky služeb osobě 

Confindustria - Confederazione generale dell΄industria italiana; Všeobecná 

konfederace italského průmyslu 

d. l. – decreto legge; zákonné opatření 

d. lg. (d. lgs.) – decreto legislativo; nařízení vlády (se sílou zákona) 

d. P. R. – decreto del Presidente della Repubblica; dekret prezidenta republika  

EU – Evropská unie 

FISM  – Federazione Italiana Scuole Materne; Italská federace mateřských škol  

Fnps – Fondo nazionale per le politiche sociali; Národní fond pro sociální politiku  

INAIL  – Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro; Národní 

ústav pro pojištění proti pracovním úrazům 

INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale; Národní ústav sociálního 

zabezpečení 

IPAB  - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; veřejné instituce péče a 

dobročinnosti 

IPB - Istituzioni Pubbliche di Beneficienza; veřejné instituce dobročinnosti 

Irpef  – Imposta sul reddito delle persone fisiche; daň z příjmu fyzických osob  

ISE – Indicatore della Situazione Economica; ukazatel ekonomické situace 

ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente; ukazatel rovnocenné 

ekonomické situace  

Istat – Istituto nazionale di statistica; Národní statistický úřad 

LAT  – Living Apart Together;  žít spolu, ale odděleně 

Leps – Livelli essenzialli delle prestazioni sociali; základní úrovně sociálního plnění 
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OD – Ospedalizzazione domiciliare; domácí hospitalizace 

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development; Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj 

ONMI  – Opera nazionale maternita e infanzia; Národní úřad pro mateřství a dětství 

SSN – Servizio sanitario nazionale; Národní zdravotní služba 

T. U. – testo unico; jednotný text (zákona) 
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Název práce v anglickém jazyce 
 

„Family policy in Italy“ 
 
 

Summary 
 

This thesis is focused on the family policy in Italy. The work builds on the relevant 

contemporary literature and my own analyses of relevant Italian legislation; the thesis 

also analyzes the existing research reports and the secondary data. The metodology 

chosen is mainly description, analysis and comparison. The thesis is composed of 

thirteen chapters and the conclusion.  

The submitted thesis highlights not only series of the most important Italian 

legislative changes that came into force in the area of the family law and partly in the 

social security law, especially legal acts regulating divorce, parental leave and family 

allowances. But it also outlines outcoming demographic trends (especially extremely 

low fertility rates) and changing forms of Italian families. Description and analysis of 

main financial measures (family allowances, tax exemptions, etc.) and other particular 

measures used by the state, regions or municipalities to support families will help to 

better identify both: examples of good practices as well as continuing weaknesses of the 

Italian system.  

Italy is an example of the familialistic Mediterranean country. Over the past 

years the southern European model has undergone substantial change in every way. But 

institutional and legislative changes has not eliminated the main features of this model: 

labour market segmentation and familialism. Families still serve as central locus of 

solidarity; Italian public policy assumes that households must carry the principal 

responsability for welfare of their members (familialism). Labour market segmentation 

creates gaps and inequalities in employment and social protection. Social security 

schemes are based on occupational status and social assistance schemes are residual. 

Italian family is characterized by strong family ties, inter-generational relations 

perceived largely in terms of obligations, and delayed departure of young people from 

home. The erosion of the male breadwinner model and changing perceptions of gender 
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roles and cultural values have still not undermined familialistic features of the Italian 

system. Informal networks, mainly family care, continue to fulfil an imporatant role. 

By most conventional indicators, Italy is among the most rapidly ageing 

industrial countries. It results in continuing growth of costs of long-term care and 

number of caregivers in the future. The management of elderly-care is overwhelmingly 

entrusted to the family in Italy.  Elderly-care has recently attracted large flows of care 

migrants, mainly women (the phenomenon of feminization of migration). Widespread 

employment of migrants, often undocumented, as carergivers for the elderly leds some 

authors to identify a transition from a „family“ to a „migrant-in-the family“ model of 

care.    

De-familialization of childcare continues to be inadequate in most regions, 

because of insufficient publicly funded service provision for children aged under three 

years. Nursery schools are not considered universal and therefore they have to be paid, 

at least in part, by users. The role of grandparents as childcare providers has been 

reinforced because of the lack of nursery schools and womeńs growing involvement in 

paid work. There are some new alternative models of formal childcare (mainly in the 

regions of the North), but the number of users is very limited.    

Public childcare services for children aged between three years and school age have 

been developed in recent years. They are considered a non-compulsory part of the 

national educational system and they are free of charge (except for lunch fees etc.). The 

distribution and quality of public kindergartens is more sufficient and balanced at the 

national level, the existence of direct state intervention appears to have been crucial.  

Many analysis indicate that welfare/family policy continue to tend to favour 

direct economic support for families rather than for services; this is particulary true for 

the regions of the South and Islands. In any case, differences in access to the services 

offered through the system are due not only to differences in entitlement to coverage, 

but also to differences in the distribution and quality of the services available in the 

various regions. 

The national government and the regions should increase their investments in 

care services and other measures supporting families in Italy, but it seems to be very 

difficult. The requirement of public finance consolidation in Italy has been the main 

legitimizing force of recent budget cuts in social policy spendings. Italy should reform 
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social assistance schemes and legally define „minimum standards“ (Leps) in order to 

eliminate the particularism and uneven application of many economic assistance 

measures and to help families better face their problems in the moment of economic 

crises. 
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Resumé 
 

Tato rigorózní práce se věnuje rodinné politice v Itálii. Práce je založena na poznatcích 

získaných studiem aktuální odborné literatury a na mé vlastní analýze relevantní italské 

legislativy; také čerpá z existujících výzkumných zpráv a analyzuje sekundární data. Z 

hlediska použité metodologie převažuje metoda deskriptivní, analytická a komparativní. 

Práce je rozčleněna na 13 kapitol a závěr. 

 Předkládaná práce osvětluje nejen sérii nejvýznamnějších legislativních změn v 

oblasti rodinného práva a částečně i práva sociálního zabezpečení, zejména normativu 

právně regulující rozvod, rodičovskou/mateřskou dovolenou a rodinné přídavky 

(přídavky na děti). Zaobírá se také probíhajícími demografickými trendy (zejména 

extrémně nízké hodnoty úhrnné plodnosti) a měnícími se formami rodinného soužití. 

Popis a analýza hlavních finančních nástrojů (rodinné přídavky, daňové úlevy, etc.) a 

dalších opatření, kterými stát, regiony nebo obce podporují rodiny, pomůže lépe 

identifikovat jak příklady dobré praxe, tak přetrvávající nedostatky italského systému.   

 Itálie je příkladem familialistického středomořského státu. V minulosti doznal 

jihoevropský model podstatných změn ve všech oblastech. Ale institucionální a 

legislativní změny neodstranily hlavní rysy tohoto modelu: segmentaci pracovního trhu 

a familialismus. Rodiny stále zůstávají ústředním místem solidarity; italská veřejná 

politika předpokládá, že domácnosti musí nést hlavní odpovědnost za welfare svých 

členů (familialismus). Segmentace pracovního trhu vytváří nerovnosti v ochraně 

pracovníků i sociální ochraně. Schémata sociálního zabezpečení jsou založena na 

zaměstnaneckém statusu a sociální pomoc je reziduální.  

 Italská rodina je charakteristická silnými rodinnými pouty, intenzivními 

mezigeneračními vztahy vnímanými jako závazky a odkládaným odchodem mladých 

dospělých z rodičovské domácnosti. Narušení jednopříjmového modelu (s mužským 

živitelem) a měnící se vnímání genderových rolí a kulturních hodnot stále nezměnilo 

familialistické rysy italského systému. Neformální sítě, zejména rodinná péče, sehrávají 

nadále významnou roli.   

Na základě nejužívanějších indikátorů lze Itálii řadit mezi průmyslové státy s 

nejrychleji stárnoucí populací. To se projevuje v kontinuálním růstu nákladů na 

dlouhodobou péči a  zvyšujícím se počtem potřebných pečovatelů. Organizace péče o 
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nesoběstačné seniory je v Itálii převážně ponechána na rodině. Tato oblast péče v 

nedávné době zaznamenala velký příliv pečovatelů z řad imigrantů, zejména žen 

(fenomén feminizace migrace). Rozšířené zaměstnávání imigrantů - často bez 

potřebných povolení k pobytu - k poskytování péče nesoběstačným seniorům vedlo 

některé autory k tomu, že identifikují přechod od modelu péče rodiny k modelu péče za 

přítomnosti imigranta v rodině.  

De-familializace péče o děti stále zůstává ve většině regionů neadekvátní, a to 

vzhledem k nedostatečnému veřejnému financování služeb péče o děti do tří let. Jesle 

nejsou považovány za univerzálně nárokovatelné, na úhradě za poskytované služby se 

tedy alespoň částečně podílejí i uživatelé. Znovu tak - s ohledem na nedostatek jeslí a 

zvyšující se participaci žen na placeném trhu práce - zesiluje role prarodičů jako 

poskytovatelů této péče. Zejména v severních regionech existují i nové alternativní 

modely formální péče, ale jejich využívání je velmi omezené. 

V posledních letech došlo k rozvoji veřejných zařízení péče o děti ve věku mezi třemi a 

šesti lety. Tato zařízení jsou považována za nepovinnou součást národního vzdělávacího 

systému a s výjimkou dílčích poplatků (např. za stravné) jsou zdarma. Z hlediska 

pokrytí i kvality veřejných mateřských škol lze hovořit o uspokojivém a rovnoměrném 

rozložení; ústřední roli sehrála zřejmě přímá státní intervence.  

Mnohé analýzy dokazují, že sociální/rodinná politika stále upřednostňuje přímou 

ekonomickou podporu rodinám spíše než investice do rozvoje služeb, což platí zejména 

pro oblasti Jihu a ostrovní části Itálie. Odlišná možnost využití nabízených služeb je tak 

způsobena nejen diferenciací v oprávnění k nároku na čerpání, ale i lišícím se 

množstvím a kvalitou služeb v jednotlivých regionech.  

Ústřední vláda a regiony by v Itálii měly zvýšit své investice do oblasti služeb 

péče a dalších opatření na podporu rodin, což se však jeví jako velmi obtížné. 

Požadavek konsolidace veřejných financí v Itálii legitimizoval nedávné rozpočtové 

škrty ve výdajích na sociální politiku. Itálie by také měla reformovat systém sociální 

pomoci a legálně definovat minimální standardy plnění (Leps), aby odstranila 

partikularismus a nerovné využívání mnoha ekonomických opatření, a aby pomohla 

rodinám lépe čelit problémům v době ekonomické krize. 
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Abstrakt 

Předmětem této rigorózní práce je analýza rodinné politiky v Itálii. Po stručném popisu 

charakteristických rysů a vývoje italského sociálního státu a tamní rodinné politiky 

budou analyzovány relevantní legislativní změny v této oblasti. Další části práce se 

zaobírají demografickými trendy a proměnou italských rodin. Následující části popisují 

jednotlivé státní, regionální či obecní nástroje, které jsou v Itálii využívány k podpoře 

rodin. Závěrečná část obsahuje krátké shrnutí závěrů o italském familialistickém 

modelu a jeho udržitelnosti a doporučuje návrhy na zlepšení. 

 

Abstract  
 

This thesis is focused on the analysis of the family policy in Italy. After briefly 

describing the characteristic features and developement of the Italian welfare state and 

the family policy, there will be analyzed a series of the relevant legislative changes in 

that field. The next parts deal with demographic trends and changing forms of Italian 

families. The following parts describe particular measures that are used by the state, 

regions or municipalities to support families in Italy. The final part contains brief 

conclusions about the Italian familialistic model and its sustainability and proposes 

recommendations for improvement.  
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