
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut mezinárodních studií 

 

 

 

 

Diplomová práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017     Martin Rouček 



 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut mezinárodních studií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Rouček  
 

 

 

 

 

 

Proměny britského, německého a 

francouzského trhu práce v letech 2007-2010  

 

 

Diplomová práce 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2017  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Bc. Martin Rouček  

Vedoucí práce: Mitchell Young, M.A., Ph.D.  

 

 

Rok obhajoby: 2017  

 

 



 

 

 

Bibliografický záznam 

ROUČEK, Martin. Proměny britského, německého a francouzského trhu práce v letech 

2007-2010. Praha, 2017. 78 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Katedra západoevropských studií. 

Vedoucí diplomové práce Mitchell Young, M.A., Ph.D.  

 

 

Abstrakt 

Diplomová práce „Proměny britského, německého a francouzského trhu práce v 

letech 2007-2010“ testuje platnost teorie modelů kapitalismu v kontextu europeizační 

politiky EU. K ověření teorie dochází na politických reformách trhu práce, které 

provedly Velká Británie, Německo a Francie v období 2007-2010. Velká Británie a 

Německo v této práci reprezentují model liberálně tržního, respektive koordinovaně 

tržního modelu ekonomiky, Francie je představitelem státem ovlivněné tržní 

ekonomiky. Časový rámec výzkumu souvisí s konceptem flexikurity, nástrojem EU na 

modernizaci a harmonizaci pracovních trhů členských států, který byl v období 2007-

2010 oficiální součástí Lisabonské strategie. Primárním cílem práce je zjistit, zda 

reformní strategie trhu práce vlád Velké Británie, Německa a Francie korespondovaly 

v letech 2007-2010 s jejich národními modely kapitalismu. Dále se v práci také zkoumá, 

jakým způsobem se s pojmem flexikurity v období 2007-2010 ztotožnily národní vlády 

a sociální partneři Velké Británie, Německa a Francie. Výzkum metodou komparativní 

synchronní případové studie dokazuje, že ne všechny reformy pracovního trhu svým 

charakterem plně odpovídaly národním modelům, avšak všechny tři státy vykazovaly ve 

zkoumaném období specifické a charakteristické rysy, typické pro své národní modely 

kapitalismu. Z výsledků výzkumu vyplývá, že političtí představitelé a sociální partneři 

ve Velké Británii, Německu a Francii se během období 2007-2010 s evropským 

konceptem flexikurity příliš neztotožnili. 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The MA thesis called “Transformation of the labour markets in the United 

Kingdom, Germany and France in 2007-2010” tests the theory underlying models of 

capitalism in the context of the EU’s Europeanization policies. The theoretical concept 

is analysed through labour market reforms in the UK, Germany and France between 

2007 and 2010. For the purposes of this work, the United Kingdom represents a liberal 

market economy, Germany a coordinated market economy and France is considered a 

state-influenced market economy. The time span of the present study is linked to the 

concept of flexicurity, i.e. the EU’s policy aiming to modernize and harmonize the 

Member States’ labour markets, implemented in 2007-2010 within the Lisbon Strategy. 

The primary objective of the present work is to verify whether the labour market 

reforms introduced by the British, German and French governments corresponded to 

their national models of capitalism in the period from 2007 to 2010. The present thesis 

also explores the degree to which the national governments and socials partners of the 

UK, Germany and France identified with the concept of flexicurity in 2007-2010. Using 

the method of a comparative synchronous case study, the research shows that not all 

labour market reforms were in full compliance with the national models. However, all 

three governments showed specific features characteristic of their national models of 

capitalism in the studied period. The results also indicate that the political 

representatives and social partners of the United Kingdom, Germany and France did not 

identify with the flexicurity concept as such in 2007-2010. 
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Úvod 

V roce 2018 tomu bude již 70 let, co vznikla na pozadí poválečného rozvoje 

Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC), její založení bylo prvním 

praktickým projevem evropské integrace. Ekonomický aspekt hrál významnou roli v 

počátcích evropské integrace a je klíčový i dnes. EU v současné době čelí výzvě v 

podobě nedostatku přírodních zdrojů, což hraje důležitou roli v jejím ekonomickém 

působení. Tento stav vyžaduje zvýšení produktivity za účelem posílení 

konkurenceschopnosti. Během posledních let byly v souvislosti s EU často skloňovány 

pojmy jako nezaměstnanost, ekonomický úpadek či nejednotnost. Navzdory tomu, že 

některé členské státy patří mezi nejvyspělejší ekonomiky světa, mnoho odborníků se 

domnívá, že pouze vytrvalá a společná snaha členských států v oblasti inovací může 

vést k zachování globální konkurenceschopnosti EU jako celku.1  

EU po roce 1990 zahájila tvorbu největšího jednotného trhu na světě, založeném 

na společném oběživu, měnové politice a rozsáhlém procesu rozšiřování svých hranic. 

S pádem Berlínské zdi přestala být Evropa rozdělena ideologicky a politicky, nadále 

však rozdíly přetrvávají v ekonomické vyspělosti členských států. Hospodářské oživení 

EU si žádalo závazek, což vedlo k vytvoření desetiletého plánu, jež byl nazván 

Lisabonská strategie. Její podoba byla zformulována v březnu roku 2000 a obsahovala 

velmi komplexní strukturu s přesně stanovenými cíli. Mezi nejdůležitější úkoly strategie 

patřilo posílení vnitřního trhu pro telekomunikace, energie či finančnictví, dále také 

zvýšení konkurence a snížení státní pomoci. Hlavní moto strategie bylo vytvořit 

„nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa, založenou na znalostech, 

schopnou udržitelného hospodářského růstu, vytváření více kvalitních pracovních 

příležitostí a zachovávající sociální soudržnost.“2  

Lisabonská strategie byla ambiciózním plánem, jenž měl výrazně pomoci 

k realizaci mnoha důležitých reforem. Řízení Lisabonské strategie zajišťovala EU 

Otevřenou metodou koordinace (OMK). OMK vznikla v roce 2000 na zasedání 

Evropské rady v Lisabonu. Tato metoda měla vést k přibližování právních řádů 

členských států a tím i k snadnějšímu dosažení cílů EU. Metoda byla prezentována jako 

nástroj EU k efektivní koordinaci politiky členských států, jejíž použití dovede postupně 

                                                 
1 Lucian P., „From the Lisbon Strategy to Europe 2020“, Studies In Business & Economics 10, č. 2 (2015): 53-54, 

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=27322246-01c0-4fe4-9349-

81e052e63032%40sessionmgr4007&vid=5&hid=4104 (staženo 30. 11. 2016). 
2 European Council, Lisbon European Council 23 and 24 March 2000. Presidency conclusion, Lisabon, 2000. 

Dostupné na: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm (staženo 3. 11. 2016). 

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=27322246-01c0-4fe4-9349-81e052e63032%40sessionmgr4007&vid=5&hid=4104
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=27322246-01c0-4fe4-9349-81e052e63032%40sessionmgr4007&vid=5&hid=4104
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
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státy k podobným výsledkům a harmonizaci v určitých politických oblastech. Otevřená 

metoda koordinace byla hlavním nástrojem Lisabonské strategie a poskytovala rámec 

pro kooperaci členských států. Hlavní roli tedy zastávaly členské státy, zatímco EU a 

její orgány stály v pozadí. Komise byla pouhým pozorovatelem a Evropský parlament s 

Evropským soudním dvorem se na řízení OMK nepodílely prakticky vůbec. Metoda je 

založena na mezivládní spolupráci a používá se převážně v oblastech, které spadají do 

kompetence členských států. Výsledek OMK tak nezávisí na činnosti orgánů EU, ale na 

přístupu jednotlivých států.3  

Mezi první oblasti, v kterých byla metoda OMK použita, patřila politika 

zaměstnanosti. Evropská rada stanovila čtyři hlavní prioritní cíle a jedním z nich byla 

modernizace pracovního trhu. Té mělo být mimo jiné dosaženo nalezením rovnováhy 

mezi bezpečností a flexibilitou pracovního trhu, které chtěla EU dosáhnout 

prostřednictvím konceptu flexikurity.4 Koncept flexikurity začal být výrazněji 

diskutovaným tématem na přelomu tisíciletí, kdy bylo v Evropě na pozadí robustního 

sociálního systému nutné zajistit flexibilitu pracovního trhu. Pojem flexikurity poprvé 

formuloval v 90. letech nizozemský sociolog H. Adriaansen, který tímto termínem 

označoval potřebu posílit pozici krátkodobých zaměstnanců, aniž by došlo k ohrožení 

jejich práv a sociální bezpečnosti. Tento pojem byl rozšířený v 90. letech také 

v Dánsku, kde jeho aplikování vedlo k růstu zaměstnanosti a odkud poprvé začal 

výrazněji rezonovat na evropské úrovni. V prvním desetiletí 21. století, začal koncept 

flexikurity v evropském diskursu vystupovat jako návod na modernizaci politiky 

zaměstnanosti a sociálního zabezpečení. Pojem flexikurity v reakci na deregulaci z 80. 

let tvrdí, že investice do sociální politiky nejsou pouze zbytečným břemenem, ale 

mohou plnit funkci výrobních faktorů. Hlavní myšlenka konceptu říká, že flexibilita a 

bezpečnost pracovního trhu by měly fungovat ve vzájemné shodě prostřednictvím větší 

ochrany zaměstnanosti (nikoliv pracovních pozic) a že výzvám globalizované 

ekonomiky lze účinně čelit pomocí větší flexibility (tedy i efektivity).5  

Evropská komise se rozhodla použít koncept flexikurity k modernizaci trhu 

práce, a tak se stal v roce 2007 oficiální součástí Evropské strategie zaměstnanosti, 

                                                 
3 European Parliament, The Open Method of Coordination. European Parliamentary Research Service, říjen 2014. 

Dostupné na: http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542142-Open-Method-of-Coordination-FINAL.pdf 

(staženo 27. 3. 2017).  
4 European Parliament, The Open Method of Coordination. European Parliamentary Research Service.  
5 European Commission, Flexicurity in Europe. Administrative Agreement JRC N°31962-2010-11 NFP ISP - 

FLEXICURITY 2 Final Report, Lucemburk, 2013. Dostupné na: 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10227&langId=en. (staženo 31.1.2017). 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10227&langId=en
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respektive celé Lisabonské strategie. EU tímto krokem vyzvala členské státy, aby 

podporovaly flexibilitu a ochranou zaměstnanosti realizovaly politiku zaměstnanosti, 

zvyšovaly kvalitu a produktivitu práce, posilovaly sociální a teritoriální soudržnost.6  

Současná politická ekonomie rozlišuje různé typy tržního hospodářství, přičemž 

hlavní rozdíly většinou vyplývají z odlišného institucionálního prostředí. V diplomové 

práci je využito teorie modelů kapitalismu a přístupu Peter A. Halla a Davida 

Soskiceho, kteří dělí kapitalismus podle míry koordinace trhu. Autoři rozlišují liberálně 

tržní ekonomiku a koordinovaně tržní ekonomiku, v diplomové práci zastoupené 

Velkou Británií a Německem. Kritika Hallova a Soskiceho teoretického přístupu se 

většinou týkala dualistického pojetí. Jednu z nejvýraznějších a nejkonstruktivnějších 

kritik představovala práce Vivien A. Schmidtové, která dualistické pojetí teorie doplnila 

o model státem ovlivněné tržní ekonomiky, reprezentované v této práci Francií. V této 

práci se analyzuje, jaké politické reformy provedly Velká Británie, Německo a Francie 

na trhu práce v období 2007-2010, kdy byl koncept flexikurity oficiální součástí 

Lisabonské strategie. Cílem práce je zjistit, zda politické reformy provedené mezi roky 

2007 a 2010 korespondovaly s jejich modely kapitalismu. Dále se práce dotýká tématu 

europeizace, kde zjišťuje, jakým způsobem se s pojmem flexikurity v období 2007-2010 

identifikovaly národní vlády a sociální partneři zmíněných států. 

Práce je rozdělena do několika kapitol. První z nich tvoří teoretický rámec práce, 

který zahrnuje krátkou pasáž o teoretickém konceptu europeizace a představení teorie 

modelů kapitalismu s důrazem na přístup Peter A. Halla a Davida Soskiceho. Kapitola 

dále obsahuje kritiku jejich dualistického pojetí modelů kapitalismu od Vivien A. 

Schmidtové. Na základě Hallova a Soskiceho přístupu k teorii modelů kapitalismu a 

kritiky Schmidtové práce popisuje fungování pracovního trhu v liberální, koordinované 

a státem ovlivněné tržní ekonomice. Poslední část první kapitoly tvoří kritéria výzkumu, 

která zahrnují aplikaci teorie modelů kapitalismu na téma práce, kritéria zkoumaných 

témat, metodologii a výzkumnou otázku.  

Další tři kapitoly tvoří analýza politických reforem trhu práce a přijetí pojmu 

flexikurity ze strany politických představitelů a sociálních partnerů v období 2007-2010 

ve Velké Británii, Německu a Francii. Tyto kapitoly jsou stejně strukturované, přičemž 

                                                 
6 Potužáková Z. a Mildeová S., „Systémový přístup ke konceptu Flexicurity“, Politická ekonomie 59, č. 2 (2011): 

228-229, 

https://www.google.cz/#q=Zuzana+Potužáková%2C+Systémový+př%C3%ADstup+ke+konceptu+Flexicurity%2C+ 

(staženo 3. 12. 2016). 

 

https://www.google.cz/#q=Zuzana+Potužáková%2C+Systémový+př%C3%ADstup+ke+konceptu+Flexicurity%2C
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jsou tematicky rozděleny do jednotlivých částí dle kritérií výzkumu. Součástí každé 

kapitoly je krátký úvod, který zahrnuje základní charaketristiku národních trhů práce.  

V závěru je komparována platnost teorie modelů kapitalismu v případě Velké Británie, 

Francie a Německa. 

Literatura pojednávající o konceptu flexikurity je velice mladá, nicméně i za 

krátkou dobu své existence byl koncept flexikurity definován mnoha způsoby a 

odborníci ho vnímají jako strategii, stav věcí či analytický nástroj. V roce 2004 

zformuloval dánský politolog Per K. Madsen ve své práci „Flexicurity through labour 

market policies and institutions in Denmark“7 vlastní pohled na problematiku a koncept 

flexikurity označil za „zlatý trojúhelník“ složený z flexibilního pracovního trhu, štědré 

podpory v nezaměstnanosti a důrazu na aktivní opatření. Evropská komise se nejvíce 

ztotožnila právě s touto definicí, přičemž její verze měla ještě více institucionální 

charakter.8 I když neexistuje univerzální definice konceptu flexikurity, v literatuře je 

prezentován většinou dvěma způsoby: jako politická strategie (úsilí o dosažení 

flexibility a jistot na trhu práce), nebo jako stav věcí (výstupy politiky vytvářené na 

základě konceptu flexikurity).9 Tato práce zohledňuje oba dva přístupy. Žádný 

z přístupů není neutrální, na což poukázal Heejung Chung v odborném článku 

„Measuring Flexicuirty: Precautionary Notes, a New Framework, and an Empirical 

Example“, kde napsal: „výběrem určitého rámce a definice badatel vědomě přijímá 

rozhodnutí klást důraz na určitý aspekt konceptu flexikurity“.10 Z českého 

akademického prostředí bylo čerpáno z odborných článků „Institucionální aspekty nové 

komparativní ekonomie ČR a EU“ od Petra Žáka11 a „Systémový přístup ke konceptu 

Flexicurity“ od Zuzany Potužákové a Stanislavy Mildeové.12 Zajímavé zamyšlení nad 

aktuálností konceptu flexikurity v konfrontaci s národními preferencemi představuje 

příspěvek „Flexicurity: An Obsolete Concept for the European Employment Strategy 

and National Debates?“, který přednesl na konferenci Evropského konsorcia pro 

                                                 
7 Madsen P. K., „Flexicurity through labour market policies and institutions in Denmark“, in Employment stability in 

an age of flexibility – Evidence from industrialized countries, eds. Auer P. a Cazes S. (International Labor Office: 3. 

ledna, 2003), 63. 
8 European Commission, „Flexicurity in Europe“, 16. 
9 Ibidem, 16. 
10 Chung H., „Measuring Flexicuirty: Precautionary Notes, a New Framework, and an Empirical Example“, Social 

Indicator Research 106, č. 1 (2012): 153-171, https://www.jstor.org/stable/41409380?seq=1#page_scan_tab_contents 

(staženo 31.1.2017). 
11 Žák M. a Vymětal P., „Institucionální  aspekty nové komparativní ekonomie ČR a EU“, Politická ekonomie 54, č. 5 

(2005): 583-609, https://www.vse.cz/polek/574 (staženo 25. 11. 2016).  
12 Potužáková a Mildeová. „Systémový přístup ke konceptu Flexicurity“, 224-241.  

https://www.jstor.org/stable/41409380?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.vse.cz/polek/574
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politický výzkum (ECPR) po skončení Lisabonské strategie v roce 2011 Thierry 

Berthet.13  

Problematika národního modelu kapitalismu je nastíněna v práci „Varieties of 

Capitalism and Institutional Complementarities in the Macroeconomy Comparing the 

Comparative Institutional Analyses of Capitalist Diversity“ od Petera Halla a Daniela 

W. Gingeriche.14 Autoři této práce se snaží ověřit platnost modelů kapitalismu, 

konkrétně pak vliv rozdílného institucionálního uspořádání států na výkonost 

ekonomiky. Téma této diplomové práce je svým způsobem unikátní propojením teorie 

modelů kapitalismu s Lisabonskou strategií, respektive konceptem flexikurity. Podobný 

záměr můžeme vidět v článku „Analysis of the Connections between EU Economic 

Growth and the Lisbon Strategy“ od Mariuse-Cornelia Marinase15 nebo v příspěvku 

„Conceptualising the Lisbon Strategy: Europeanization and Varieties of Capitalism“ od 

Kevina Featherstona, Andrease Kornelakise a Sotiriose Zartaloudise, jež je součástí 

sborníku „The EU's Lisbon Strategy: Evaluating Success, Understanding Failure“.16 

Tyto publikace se však snaží spíše hledat obecný vztah mezi Lisabonskou strategií a 

teorií modelů kapitalismu, ale neověřují její platnost na konkrétní oblasti, jak činí tato 

práce na příkladu pracovního trhu v období 2007-2010. Další přínos do debaty o 

souvislostech mezi teorií modelů kapitalismu a Lisabonskou strategií představuje 

odborný článek „Varieties of capitalism: the importance of political and social 

choices“, autorů Phila Almonda a Marii G. Menendezové.17 Tento článek zdůrazňuje 

především roli politické a sociální volby, která může dle autorů výrazně proměnit 

zaměstnanecký systém, jehož vývoj nemusí být následně tolik závislý na vzájemném 

vztahu systémů finančních a pracovních trhů, jak předpokládá teorie modelů 

kapitalismu.  

                                                 
13 Berthet T., „Flexicurity: An Obsolete Concept for the European Employment Strategy and National Debates?“, 

Draft Paper presented at the ECPR General Conference, Reykjavik, (2011). Dostupné na: 

https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/35bcda29-1924-430d-8981-28326275199c.pdf (staženo 3. 2. 2017).  
14 Hall P. a Gingerich D. W., „Varieties of Capitalism and Institutional Complementarities in the Macroeconomy 

Comparing the Comparative Institutional Analyses of Capitalist Diversity“, (Cologne: Max Planck Institute for the 

Study of Societies, Discussion Paper, 2004), 43. Dostupné na: http://www.mpi-fg-koeln.mpg.de/pu/mpifg_dp/dp04-

5.pdf (staženo 19. 11. 2016). 
15 Marinas M. C., „Analysis of the Connections between EU Economic Growth and the Lisbon Strategy“, Theoretical 

and Applied Economics 17, č. 12 (2010): 57-76, http://www.ectap.ro/analysis-of-the-connections-between-eu-

economic-growth-and-the-lisbon-strategy-marius-corneliu-marina350/a536/ (staženo 9. 11. 2016). 
16 Featherstone K., Kornelakis A. a Zartaloudis S., „Conceptualising the Lisbon Strategy: Europeanization and 

Varieties of Capitalism“, in The EU's Lisbon Strategy: Evaluating Success, Understanding Failure, eds. Copeland P. 

a Papadimitriou D. (UK: Palgrave Macmillan, 2012), 50-67.  
17 Almond P. a Menedez M. G., „Varieties of capitalism: the importance of political and social choices“, Transfer: 

European Review of Labour and Research 12, č. 3 (2006): 407-425, 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/102425890601200309 (staženo 20.1.2017).  

 

https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/35bcda29-1924-430d-8981-28326275199c.pdf
http://www.ectap.ro/analysis-of-the-connections-between-eu-economic-growth-and-the-lisbon-strategy-marius-corneliu-marina350/a536/
http://www.ectap.ro/analysis-of-the-connections-between-eu-economic-growth-and-the-lisbon-strategy-marius-corneliu-marina350/a536/
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/102425890601200309
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Výzkumný rámec 

Europeizace 

Samotný termín vstoupil do literatury v polovině 90. let zásluhou amerického 

politologa Roberta Ladrecha. Pojem europeizace je tak poměrně mladý, ale dostává se 

mu v politologickém diskurzu stále větší pozornosti. Na druhou stranu krátká 

etablovanost v akademickém prostředí je pravděpodobně jednou z příčin mnoha 

rozdílných pojetí či definic pojmu europeizace. Dominantní užívání pojmu 

„europeizace“ souvisí ovšem s procesem evropské integrace.18  

Koncept europeizace nahlíží na vztah mezi EU a členskými státy z různých úhlů 

pohledu, což má zásadní vliv na umístění teoretického rámce. První možností je 

zkoumat proces „shora-dolů“, kde EU vystupuje jako hlavní aktér, který se snaží 

jednosměrně uplatnit svůj vliv na národní státy. Přejímání evropské politiky na národní 

úrovni se souhrnně označuje pojmem „downloading“. Dynamika procesů mezi EU a 

národními státy může však nabrat i opačný směr, tzv. „zdola-nahoru“. Děje se tak 

hlavně v situacích, kdy EU zavádí nové standardy a jednotlivé státy se snaží model své 

domácí politiky přenést na celounijní úroveň, tzv. „uploading“.19 

Výzkum europeizace vychází z předpokladu, že postupující evropská integrace 

pravděpodobně ovlivňuje domácí politiku a to v rozměru politics, polity a policy. Děje 

se tak z důvodu přejímání a implementace evropské legislativy ze strany členských 

států, ale i proto, že instituce a aktéři z členských států (na národní i nižší úrovni) se na 

přípravě a vytváření těchto politik a legislativ podílejí. V důsledku vzájemného 

působení europeizace a národních států již není možné vnímat evropskou integraci za 

složku zahraniční politiky, ale jako součást té domácí, která se naopak europeizuje. 

Termín europeizace ve směru „shora dolů“ odráží proces, ve kterém politiky, instituce, 

normy, cíle a aktéři Evropské unie i dalších evropských států ovlivňují jednotlivé 

členské státy a jejich politiky, instituce, normy, cíle a aktéry. Členské státy Evropské 

unie se pohybují ve stejném politickém a administrativním prostředí, ve kterém reagují 

na stejné výzvy, zároveň však přizpůsobují EU své vnitřní organizace.20  

                                                 
18 Dančák B., Fiala P. a Hloušek V. (eds.), Evropeizace: Nové téma politologického výzkumu (Brno: Mezinárodni 

politologický ústav, 2005), 15-16. 
19 Börzel, Risse, „Conceptualizing the Domestic Impact of Europe“, 62.  
20 Rovná Lenka, Kasáková Zuzana a Váška Jan (eds.), Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské 

unii (Praha: Eurolex Bohemia, 2007), 18.  
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Jak podotýkají Börzel a Risse, k europeizaci dochází pouze v případech, kdy 

existuje určitá inkompatibilita v oblasti polities, politics či policies mezi domácí a 

evropskou rovinou. Tento nesoulad může vést k vyvolání adaptačního tlaku, který může 

v závislosti na reakci aktérů či institucí vést ke změně.21  

Pravděpodobně nejznámější a nejčastěji přijímaná je definice Claudia 

Radaelliho: „Europeizace sestává z procesů (a) utváření, (b) rozšiřování a (c) 

institucionalizace formálních a neformálních pravidel, procedur, politických 

paradigmat, stylů, způsobů „dělání věcí“ a sdílení hodnot a norem, které jsou nejprve 

definovány a konsolidovány v rámci politických procesů EU a poté inkorporovány do 

logiky domácího (národního a subnárodního) diskurzu, politických struktur a veřejných 

politik.“22 Dle Radaelliho lze zkoumat vlivy europeizace v následujících rovinách: 

instituce, veřejná správa, vztahy mezi různými úrovněmi domácího politického 

(vládního) systému, právní struktura, struktura reprezentace (včetně stran, stranických 

systémů a organizovaných zájmů), kognitivní a normativní struktury.23  

Koncept europeizace se stal také terčem kritiky některých akademiků, již 

poukazují převážně na malou vyjasněnost samotného pojmu a na jeho nekonzistentní 

chápaní. Jedním z nich je politolog Markus Haverland, který dosavadním výzkumům 

europeizace vytýká svévolný přístup k selekci případových studií. Tvrdí, že jsou 

vybírány pouze takové příklady, kde je zjevné, že EU vykonává tlak na členské státy, 

aby se adaptovaly na určitou politiku či situaci. Naopak oblasti, kde EU nepředstavuje 

zjevný hnací motor změn, jsou dle Haverlanda opomíjeny. Výzkumy europeizace tak 

podle autora nedovedou rozlišit, která změna domácí politiky je výsledkem působení 

EU, globalizace či národní úrovně. Další kritika konceptu europeizace souvisí nejčastěji 

s obtížnou aplikovatelností v oblasti srovnávací politologie, normativní složkou 

konceptu, konvergencí či divergencí institucí, procedur a politik.24 

Z mnoha zahraničních autorů, kteří se věnují europeizaci, jmenujme alespoň 

italského politologa Claudia Maria Radaelliho, pravidelného přispěvatele k tématu 

evropeizace, a britského politologa Kevina Featherstona. Oba tito autoři vydali v roce 

2003 obsáhlou monografii The Politics of Europeanization.25 V  kapitole 

                                                 
21 Börzel T. A. a Risse T., „Conceptualizing the Domestic Impact of Europe“, in The Politics of Europeanization, eds. 

Featherstone K. a Radaelli M. C (Oxford: Oxford University Press, 2003), 58.  
22 Rovná, Kasáková a Váška, Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii, 8.  
23 Radaelli C. M., „Whither Europeanisation? Concept stretching and substantive“, European Integration online 

Papers 4, č. 8. (2000), http://www.eiop.or.at/eiop/ texte/2000-008a.htm (staženo 9. 11. 2016). 
24 Dančák, Fiala a Hloušek, Evropeizace: Nové téma politologického výzkumu, 17. 
25 Featherstone K. a Radaeli C. M., The Politics of Europeanization (Oxford: Oxford University Press, 2003), 320.  
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„Conceptualizing the Domestic Impact of Europe“ jsou zachyceny různé perspektivy 

úhlu pohledu na vztah EU s členskými státy. Autory této kapitoly jsou Tanja A. 

Börzelová a Thomas Risse.26  

Rovněž české prostředí je bohaté na autory zabývající se europeizací. Jmenujme 

z nich Břetislava Dančáka, Petra Fialu a Víta Hlouška, kteří jsou editory sborníku 

Evropeizace: nové téma politologického výzkumu, ve kterém se snaží vymezit termín 

europeizace. Dalším zajímavým počinem je práce Evropská unie v členských státech a 

členské státy v Evropské unii od Lenky Rovné, Zuzany Kasákové a Jana Vášky. Cíl 

publikace formuluje profesorka Lenka Rovná hned v úvodu jako hledání odpovědi na 

otázku, jakou roli hrají členské státy v Evropské unii, a naopak, jakou roli hraje 

Evropská unie v nich.27  

Teorie modelů kapitalismu 

Mnoho států na světě disponuje kapitalistickým ekonomickým systémem, avšak 

jejich podoba a uspořádání se může do značné míry lišit. Současné ekonomické teorie se 

snaží kategorizovat kapitalistická hospodářství do tzv. „modelů kapitalismu“, které 

převážně porovnává a snaží se určit nejlépe fungující model.  

Počátky zkoumání odlišných modelů kapitalismu můžeme zařadit do období po 

druhé světové válce. Od té doby se na poli teorie modelů kapitalismu rozvinulo mnoho 

přístupů, které odrážejí ekonomické problémy států, spjatých s konkrétním historickým 

obdobím. V 60. letech se akademici zaměřili především na srovnání kapitalistických a 

socialistických ekonomik. V tomto období se státy snažily dosáhnout poválečného 

rozvoje prostřednictvím státních intervencí. Toto téma se zrcadlí v klíčové práci tehdejší 

doby „Modern Capitalism“ od A. Schonfielda.28   

Ke komparaci kapitalismu můžeme také přistupovat prostřednictvím tzv. 

obchodní studie. Mezi hlavní autory této teorie patří Alfred Chandler se svojí prací 

„Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism“. Podstata teorie spočívá 

v typologii kapitalismu na základě rozdílného fungování firemní hierarchie a organizace 

firemní produkce.29    

Další způsob srovnávání modelů kapitalismu souvisí s vlivem státu na 

vyjednávání o mzdách, pracovních podmínkách mezi zaměstnavateli a pozici odborů. 

                                                 
26 Börzel, Risse, „Conceptualizing the Domestic Impact of Europe“, 57–82.  
27 Rovná, Kasáková a Váška, Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii, 19. 
28 Shonfield A., Modern Capitalism, (Oxford: Oxford University Press, 1968), 476 s. 
29 Chandler A. D. Jr., Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism (The Belknap Press: 1994), 780.  
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Tento neo-korporativistický způsob byl rozšířený převážně v 70. letech, kdy prudce 

rostla inflace a nezaměstnanost, tudíž bylo důležité pochopit, jaké nástroje mají 

jednotlivé státy k dispozici pro jejich řešení.  

V 80. a 90. letech vznikl nový přístup, který zkoumal u jednotlivých států aspekt 

společenského systému produkce. Ten staví do středu výzkumu chování firem, 

zohledňuje širší spektrum institucí a sociálního kontextu.  

V 90. letech, se na základě autorů Hollingswortha, Schmittera, Streecka, Boyera 

a Crouche rozvinul tzv. řídící přístup, kdy základní jednotkou pro srovnávání modelů 

kapitalismu není stát, ale průmyslové odvětví. Do tohoto přístupu spadá v akademické 

sféře vlivná práce „The Diversity of Modern Capitalism“ od Bruna Amabla, který 

vymezuje pět institucionálních oblastí, na jejichž základě rozděluje národní ekonomiky 

do pěti modelů kapitalismu: sociálně-demokratický model, asijský model, kontinentálně 

evropský model a jihoevropský model.30  

Důležité je zmínit také Richarda Whitleyho, jenž reprezentuje přístup národních 

obchodních systémů. Pro jeho pohled na srovnávání národních ekonomik jsou klíčové 

způsoby koordinace a kontroly ekonomických aktivit či vztahů, které dohromady tvoří 

různé druhy systémů ekonomické organizace.  

Existuje mnoho přístupů, jak nahlížet na modely kapitalismu. Velice přínosná 

v tomto směru byla práce „How Many Varieties of Capitalism“ od autorů Jacksona a 

Deega, kteří se pokusili určit společné znaky odlišných přístupů pro zkoumání modelů 

kapitalismu. Za tři významné znaky považují: institucionální uspořádání, komparativní 

institucionální výhodu a institucionální „path dependence“.31 

Teoretický základ této práce tvoří jeden z nejzákladnějších přístupů k teorii 

modelů kapitalismu a jeho autorem jsou Peter Andrew Hall, kanadský politolog, a 

David William Soskice, britský politický ekonom. V roce 2001 ve svém stěžejním díle 

„Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage“ 

vypracovali vlastní teoretický přístup, který se stal později v rámci výzkumu modelů 

kapitalismu jedním z nejvlivnějších. Autoři vycházeli ve své práci z přesvědčení, že 

v době volného obchodování a jednotných trhů je potřeba vytvořit nový přístup, který 

bude vycházet z uspořádání soukromého sektoru. Firmy jsou tak základním aspektem 

                                                 
30 Bruno A., The Diversity of Modern Capitalism (Oxford: Oxford University Press, 2003), 13. 
31 Jackson G. a Deeg R., „How Many Varieties of Capitalism? 

Comparing the Comparative Institutional Analyses of Capitalist Diversity“, (Cologne: Max Planck Institute for the 

Study of Societies, MPIfG Discussion Paper, 2006), 47. Dostupné na:  http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp06-2.pdf 

(staženo 16. 11. 2016). 

http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp06-2.pdf
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Hallova a Soskiceho přístupu ve snaze komparovat a pochopit fungování národních 

ekonomik.32  Autoři charakterizují a kategorizují národní ekonomiky na základě analýzy 

vlivu institucionálního uspořádání na působení firem. Velmi důležitá a inovativní část 

Hallova a Soskiceho přístupu je, že vnímají fungování státních institucí perspektivou 

teorie her. Používání této teorie je známé především v ekonomii při procesu 

rozhodování v konfliktních situacích. Hall a Soskice tedy staví svůj přístup na 

institucích, které ovlivňují strategické rozhodování, potažmo chování jednotlivých 

firem, na něž nahlíží jako na hráče a účastníky teorie her.  

Sami autoři charakterizují svůj přístup jako „most mezi studiem byznysu a 

komparativní ekonomií“.33 Právě snaha o komplexní pojetí přístupu, tedy zohlednění 

soukromého sektoru a institucionálního vlivu zároveň, je hlavním důvodem aktuálnosti 

přístupu a jeho výběru pro tuto práci.  

Přístup Petera A. Halla a Davida Soskiceho  

Hallův a Soskiceho přístup k teorii modelů kapitalismu je „actor-centered“, tudíž 

autoři vnímají politickou ekonomii jako oblast, ve kterých různí aktéři strategicky 

interagují a snaží se racionálním způsobem prosadit své zájmy. Tito aktéři mohou být 

jednotlivci, firmy, různé organizace či vlády. Těmi nejdůležitějšími aktéry jsou kvůli 

výše zmíněnému pojetí přístupu převážně firmy, jejichž působení vnímají autoři jako 

celkový ukazatel míry vyspělosti národních ekonomik.  

Cílem Hallova a Soskiceho přístupu bylo vysvětlit odlišnosti a podobnosti 

institucionálního uspořádání ekonomicky vyspělých států. Firmy jsou účastníky mnoha 

vztahů. Jednak interních, tedy způsobu fungování zaměstnanců a zaměstnavatelů nebo 

zaměstnanců mezi sebou, a dále vztahů mezi firmami samotnými. Schopnosti zvládnout 

tyto vztahy teorie přisuzuje zásadní vliv na výkonost firem, potažmo celé ekonomiky. 

Autoři definují klíčové oblasti, ve kterých musí být budovány vztahy, aby si firmy 

zajistily úspěšné provozování činnosti: žádat o finanční prostředky pro svou činnost 

(finanční trhy), zaměstnávat kvalifikované pracovníky (vzdělávání), regulovat mzdy a 

ovlivňovat pracovní podmínky (pracovní vztahy), zabezpečit spolupráci svých 

                                                 
32 Hall P. A. a Soskice D., Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage 

(Oxford: Oxford University Press, 2001), 12. 
33 Hall, Gingerich, „Varieties of Capitalism and Institutional Complementarities in the Macroeconomy Comparing the 

Comparative Institutional Analyses of Capitalist Diversity“, 8.  
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zaměstnanců (zaměstnanecko-firemní vztahy), chránit přístup ke zdrojům a 

technologiím (mezifiremní vztahy).34  

Na základě způsobu, jakým firmy navazují vztahy a jak překonávají problémy se 

spoluprací, autoři rozdělují ekonomiky na liberálně tržní a koordinované. Způsob 

organizace trhu závisí na institucionálním uspořádání dané ekonomiky a míra úspěšnosti 

koordinace se odvíjí od kvality vztahů mezi aktéry trhu. Pokud jsou trhy nedokonalé a 

funguje institucionální podpora pro formování spolehlivých vazeb, budou firmy více 

závislé na strategické koordinaci. Naopak v případě flexibilních trhů, kde je tvorba 

vztahů ovlivňována institucemi méně, budou firmy spoléhat na tržní koordinaci. Autoři 

definují dva základní modely tržních ekonomik a s nimi spojené firemní strategie:  

1. Liberálně tržní ekonomiky (LME), kde firmy spolupracují s ostatními aktéry 

převážně prostřednictvím konkurenčních trhů. Aktéři nabízejí a poptávají zboží či 

služby na základě tržních cenových signálů. Tržní instituce disponují kvalitními 

prostředky, jak ovlivnit působení tržních subjektů.   

2. Koordinované tržní ekonomiky (CME), kde chování firem mnohem více 

závisí na podmínkách trhu a ekonomické působení je častěji výsledkem strategických 

interakcí firem s dalšími aktéry. Firmy mají většinou hlubší vazby s odbory, 

poskytovateli finančních prostředků a dalšími aktéry. Instituce dopomáhají subjektům 

k uzavíraní kredibilních závazků a zároveň plní určitou funkci záruky.  

Hall a Soskice pracují ve své teorii s členskými zeměmi OECD, 

tedy ekonomicky nejrozvinutějšími státy.35 

 Instituce i organizace mají vliv na koordinaci vzájemných vztahů firem, a proto 

jsou nedílnou součástí přístupu. Autoři definují instituce jako soubor pravidel, 

formálních či neformálních, kterým se aktéři přizpůsobují z normativních, kognitivních 

či materiálních důvodů. Organizace označují za trvalé entity, jež jsou tvořeny 

oficiálními představiteli a jejichž pravidla také přispívají k tvorbě institucí politické 

ekonomie. Instituce by měly snižovat vzájemnou nedůvěru aktérů a naopak vytvářet 

prostředí, ve kterém mezi nimi dochází k navazování důvěryhodných vazeb. Instituce 

poskytují aktérům kapacitu k vzájemné výměně informací, monitorují jejich chování a 

sankcionují je v případě porušení pravidel. Tradiční pohled na fungování institucí 

                                                 
34 Žák, Vymětal, „Institucionální  aspekty nové komparativní ekonomie ČR a EU“, 10.  
35 Schmidt V. A., The Futures of European Capitalism (Oxford: Oxford University Press, 2002), 22. 
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rozšiřují Hall a Soskice ještě o tzv. poradní instituce, které podporují aktéry v účasti na 

kolektivních diskuzích, aby dosáhli vzájemné dohody.36  

Dílo Halla a Soskiceho je inovativní svým pojetím role institucí, kdy autoři 

nahlíží na instituce jako na společenské činitele, neopomíjejí dokonce ani jejich 

vzájemné ovlivňování a institucionální uspořádání považují za důsledek kombinace 

společenských hierarchií, použití síly, pobídek a sankcí. Instituce popisují jako 

strategické aktéry, se kterými musejí firmy interagovat. Připouštějí, že v některých 

případech může institucionální struktura následovat firemní strategii, ale většinou 

vnímají instituce jako nezávislý prvek, který nemohou mít firmy plně pod svou 

kontrolou a kterým musí přizpůsobit vlastní chování. Hall a Soskice tvrdí, že odlišné 

firemní strategie se odvíjejí od institucionálního prostředí konkrétního hospodářství, 

respektive modelu kapitalismu.37 Důležitý je také pojem institucionální komparativní 

výhody, který předpokládá, že konkrétní institucionální rámec může poskytnout 

jednotlivým státům komparativní výhodu v určité oblasti produkce.38 

Autoři ve svém díle také zmiňují roli historie a kultury. Poukazují na to, že 

politicko-ekonomické národní instituce jsou neoddělitelně spjaty s historií daného státu. 

V první řadě jsou instituce konstruovány na základě svého jednání, které definovalo 

oblast jejich působení. Dále jsou tu také opakující se zkušenosti s rolí instituce, které 

dohromady vytváří očekávání, jež mohou mít vliv na podobu vztahů jednotlivých 

aktérů. Historie je důležitá také ve smyslu chápání role instituce z časového hlediska, 

jelikož není možné opomenout jejich neustálý vývoj, což znamená, že je nelze vnímat 

staticky.39   

Teoretický přístup modelů kapitalismu je dynamický a Hall se Soskicem 

připouští, že modely kapitalismu se mohou měnit či vyvíjet s ohledem na proměnu 

reálného prostředí, ve kterém se nacházejí. Svým přístupem chtěli především umožnit 

identifikaci důležitých vzorců a podobností politické ekonomie napříč národními státy. 

Hlavní myšlenka modelů kapitalismu se neváže nezbytně na regulatorní funkci EU ani 

na mechanismy propojující nápady, zájmy a chování mezinárodní a evropskou úrovní. 

Evropské státy však spadají do rozdílných modelů kapitalismu, což znamená, že jejich 

institucionální uspořádání, a tím i výchozí pozice vůči politice EU se podstatně liší. 

                                                 
36 Hall, Soskice, „Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage“, 9-12.  
37 Ibidem, 29-30. 
38 Hall, Gingerich, „Varieties of Capitalism and Institutional Complementarities in the Macroeconomy Comparing the 

Comparative Institutional Analyses of Capitalist Diversity“, 5. 
39 Ibidem, 13-14. 
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Teorie tak může sloužit jako užitečný nástroj pro porozumění národního přístupu 

evropských států k politice EU, ale i pro výzkum, zda jednají v souladu s vlastním 

národním modelem kapitalismu.40 

Pracovní vztahy, vzdělávání a sociální politika 

Hall a Soskice definují pět základních oblastí, ve kterých musí firmy budovat 

vztahy s ostatními aktéry, aby dosáhly úspěšného fungování. Pro tuto práci budou 

důležité dvě oblasti, pracovní vztahy a vzdělávání, které dohromady s nastavením 

sociální politiky státu, tvoří základ pracovního trhu.  

Státy s liberálně tržní ekonomikou jsou charakteristické malou závislostí 

pracovního trhu na institucionálních strukturách. Systém zaměstnanosti inklinuje 

k decentralizaci, k případné regulaci dochází spíše z iniciativy samotných firem než od 

státních institucí. Stát má v oblasti pracovněprávních vztahů při určování pravidel a 

urovnávání sporů velice omezenou roli. Snaží se intervenovat co nejméně a ponechat 

fungování trhu samoregulačnímu principu. Pokud musí jednat, děje se tak většinou s 

úmyslem chránit tržní mechanismy.41 Průmyslové vztahy v liberálně tržních 

ekonomikách obecně fungují na základě tržního vztahu mezi jednotlivými zaměstnanci 

a zaměstnavateli. Nastavení podmínek pro pracovní sílu závisí v první řadě na tržních 

mechanismech. Vrcholový management má většinou unilaterální kontrolu nad firmou, 

včetně značně rozsáhlé svobody v otázce přijímání a propouštění zaměstnanců. 

Společnosti nemají povinnost zřizovat zastupitelské orgány (podnikové rady) pro 

zaměstnance a odbory. Ty kromě určitých sektorů disponují tradičně malými 

pravomocemi. Značně omezené pole působnosti odborů a malá soudržnost asociací 

sdružující zaměstnavatele, komplikují na úrovni celé ekonomiky možnost plošně 

koordinovat mzdy. Ve státech s liberálně tržní ekonomikou dochází k ovlivnění výše 

mezd a inflace spíše prostřednictvím makroekonomické politiky či tržní konkurence.42  

 Vysoce pružný pracovní trh ovlivňuje strategii chování obou klíčových hráčů, 

jednotlivců i firem. V prostředí liberálně tržní ekonomiky je pro firmy relativně snadné 

zaměstnance propouštět či naopak přijímat ve snaze využít nově vzniklých příležitostí.43  

Hall a Soskice využívají k ilustraci míry ochrany zaměstnanců napříč zeměmi Estevez-

Abeův index. Ten zohledňuje měření zákonných omezení vůči individuálnímu přijímání 

                                                 
40 Featherstone, Kornelakis a Zartaloudis, „Conceptualising the Lisbon Strategy: Europeanization and Varieties of 

Capitalism“, 58.  
41 Almond, Menedez, „Varieties of capitalism: the importance of political and social choices“, 411.  
42 Ibidem, 412.  
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či propouštění, hromadnému propouštění a ochraně zaměstnanců na podnikové úrovni.44 

Graf č. 1 zachycuje dvě proměnné, míru ochrany zaměstnanců a tržní kapitalizaci 

akciových trhů v evropských zemích. Tento graf odhaluje, že ochrana zaměstnanců 

v liberálně tržní ekonomikách (USA, Velká Británie, Kanada a Austrálie) je v porovnání 

s ostatními státy velmi nízká. Ochrana zaměstnanců je zde měřena na základě indexu, 

který vytvořil Estevez-Abe, Iversen a Soskice. Tento index zohledňuje pracovněprávní 

legislativu, kolektivní smlouvy spojené s propouštěním či přijímáním a firemní ochranu 

zaměstnanců.  

 

Příloha č. 1: Míra ochrany zaměstnanců a tržní kapitalizaci akciových trhů u 13 

členských států OECD (index 0-1) 

 
 

(Zdroj: Hall, Soskice, „Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of 

Comparative Advantage“, s. 19.) 

 

Méně atraktivní je vytvářet dlouhodobé výrobní strategie, založené na 

dlouhodobých zaměstnaneckých vztazích. Fungování liberálně tržních ekonomik tak 

nemotivuje jednotlivce investovat do schopností vázaných ke konkrétní společnosti či 

profesnímu odvětví, ale spíše do všeobecných schopností, přenosných napříč firmami.45  

Odborná příprava je nejčastěji poskytována institucemi nabízejícími formální vzdělání a 

je zaměřena na všeobecné schopnosti. Firmy se zdráhají financovat specifické učňovské 

programy, zaměřené na znalost konkrétního odvětví hospodářství, protože neexistuje 

záruka, že ostatní firmy nezískají tyto učně do svých řad jednoduše bez nutnosti 

investovat do jejich vzdělání. Zaměstnanci se tak musí vypořádat s krátkodobým 

                                                                                                                                               
43 Hall, Soskice, „Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage“, 29-30.  
44 Almond, Menedez, „Varieties of capitalism: the importance of political and social choices“, 413. 
45 Hall, Soskice, „Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage“, 29-30. 
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udržením pracovní pozice a pružným pracovním trhem. Kariérní úspěch závisí více na 

všeobecných dovednostech, které může pracovní síla využít na odlišných pozicích a 

v rozdílných firmách. Vysoká úroveň všeobecného vzdělávání snižuje náklady na další 

odbornou přípravu pracovníků. Ve výsledku pracovní síla disponuje především 

všeobecnými schopnostmi, které jsou vhodné pro růst počtu pracovních pozic v sektoru 

služeb, kde jsou tyto schopnosti při uplatnění velmi důležité. Na druhou stranu některé 

firmy mohou pocítit nedostatek zaměstnanců s vysoce specializovanými či podnikově 

specifickými dovednostmi.46 

 Sociální systém ve státech s liberálně tržní ekonomikou se vyznačuje nízkými 

dávkami, což podporuje flexibilitu pracovní síly, kterou využívají firmy pro nastavení 

pracovněprávních vztahů. Vysoce pružný pracovní trh v liberálně tržních ekonomikách 

souvisí i se systémem vzdělávání a odborné přípravy, který je zaměřen na obecné 

znalosti, které mohou zaměstnanci uplatnit v případě časté změny pracovní pozice.47  

V koordinované tržní ekonomice využívá mnoho firem výrobní strategie, 

založené na podstatě vysoce kvalifikované pracovní síly, které je svěřena v rámci 

pracovní pozice velká autonomie a očekává se, že samostatně využije svých odborných 

znalostí ke zlepšení výrobních procesů. Tato strategie však může přivést firmy 

k nepostradatelnosti a tím i závislosti na určitých zaměstnancích. Dále se musí firmy při 

tvorbě své strategie potýkat s tržním prostředím, v rámci kterého se konkurence snaží 

navzájem přetáhnout vysoce kvalifikované a schopné zaměstnance. Z těchto důvodů 

musí úspěšně působit v koordinovaně tržní ekonomice instituce, které jsou schopné řešit 

problémy s nastavením průmyslových vztahů.48 K tomu dochází stanovením výše mezd 

v jednotlivých průmyslových odvětvích na základě kolektivních smluv mezi odbory a 

zaměstnaneckými organizacemi. Ve většině průmyslových odvětvích slouží jako vzor 

strojírenský průmysl, kde mají odbory dostatečnou moc zajistit pracovní síle dobré 

podmínky. Ačkoliv je odborová příslušnost v Německu pouze středně vysoká, 

zaměstnavatelé chtějí, aby se jejich zaměstnanci účastnili těchto dohod. Prostřednictvím 

kolektivních smluv dochází totiž ke sjednocování výše mezd na ekvivalentních pozicích 

napříč německým průmyslem a pro firmy je tak složitější přetáhnout od konkurence 

vysoce kvalifikované zaměstnance. Koordinace kolektivních vyjednávání napříč 

národním hospodářstvím také tlumí dopady inflace na mzdové dohody. Instituce 

                                                 
46 Hall, Soskice, „Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage“, 30. 
47 Ibidem, 51. 
48 Ibidem, 24.  
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pracovního trhu jsou ještě doplněny o podnikové rady, které se skládají z volených 

zástupců zaměstnanců a mají značný vliv na nastavení pracovních podmínek a 

mechanismu propouštění. Podnikové rady jednají v Německu s úmyslem zamezit 

svévolnému propouštění či náhlému zhoršení pracovních podmínek, a tím chtějí 

motivovat zaměstnance k získání specifických podnikových dovedností a vyvinutí 

dalšího úsilí v prospěch firmy.49  

Koordinované tržní ekonomiky obvykle potřebují pro své fungování dostatečné 

množství pracovní síly, která disponuje specifickými odvětvovými či dokonce 

firemními dovednostmi. Z tohoto důvodu je v Německu velmi důležitý systém 

vzdělávání a odborné přípravy, který je schopný dostatečnou kvalifikaci pracovníků 

zajistit. Veřejně dotované vzdělávací systémy jsou v Německu pod dohledem odborů a 

organizací sdružující zaměstnavatele. Tyto organizace vyvíjejí tlak na velké firmy, aby 

najímaly nově vyučené pracovníky a dále sledovaly jejich účast na vzdělávacích 

programech, čímž je zajištěno jejich efektivní využívání. Německý stát vytváří 

programy odborné přípravy na základě vyjednávání s firmami o jejich potřebách, čímž 

se snaží co nejvíce ovlivnit úspěšné protnutí nabídky a poptávky na trhu práce. 

Vzhledem k velkému počtu výhod je většina firem členem zaměstnavatelských 

organizací, a tak mohou poskytnout relevantní obraz o potřebách německého trhu 

práce.50   

Sociální systém v koordinovaně tržních ekonomikách také úzce souvisí se 

systémem vzdělávání. Mnoho firem zakládá svoji výrobní strategii na zaměstnancích 

s vysokou kvalifikací a specifickými odvětvovými znalostmi. Tito zaměstnanci jsou 

však v případě propuštění vystaveni riziku, že jejich investice do vzdělávání nebude 

zužitkována. Výše sociálních dávek je tak v koordinovaně tržních ekonomikách vyšší 

než v liberálně tržních ekonomikách, aby mohli zaměstnanci v případě propuštění nalézt 

práci v oboru, využít svého vzdělání a zároveň poskytnout firmám odbornou pracovní 

sílu. Výše sociálních dávek se v mnoha případech odvíjí od výše předešlého platu.51   

Kritika dualistického pojetí modelů kapitalismu 

Hallovo a Soskiceho pojetí kapitalismu je velmi dualistické, protože v rámci 

svého přístupu definují pouze dva základní modely tržních ekonomik. Hall a Soskice ve 

své práci explicitně uvádějí, že nechtějí rozdělit všechny kapitalistické státy do dvou 

                                                 
49 Hall, Soskice, „Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage“, 24-25. 
50 Ibidem, 25. 
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modelů tržních ekonomik, jen pouze definují z jejich pohledu dva nejzřetelnější modely, 

ale právě dualistické pojetí bylo nejčastějším předmětem kritiky odborné veřejnosti. 

Mnoho akademiků argumentovalo nutností vytvořit větší počet modelů tržních 

ekonomik.  

Hall a Soskice ve své práci uvádějí dalších šest států skupiny OECD (Francie, 

Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko a Turecko), jejichž pozici ve vztahu k zařazení do 

určitého kapitalistického modelu označují za nejednoznačnou. Připouštějí však, že tyto 

státy by mohly představovat další typ kapitalismu, některými akademiky již dříve 

pojmenován jako „středomořský“.52  

Vivien A. Schmidtová, profesorka mezinárodních vztahů a uznávaná odbornice 

na problematiku modelů kapitalismu, se zaměřila na rozšíření dualistického pojetí 

teorie. Mezi nejdůležitější práce profesorky Schmidtové patří „French capitalism 

transformed, yet still a third variety of capitalism“53 a „Varieties of capitalism: A 

Distinct French Model?“. Popisuje v nich specifické rysy francouzské ekonomiky 

jakožto třetího modelu kapitalismu. Ve své další práci „The Futures of European 

Capitalism“ autorka komparuje jednotlivé kapitalistické modely a zároveň se zamýšlí 

nad jejich budoucím vývojem.  

Politický směr, kterým se Francie vydala na počátku 80. let, znamenal, že 

v očích odborníků oproti poválečnému období ztratila svoji pozici vedle Velké Británie 

a Německa jako třetí odlišný druh evropského kapitalismu. Mnoho odborníků od té 

doby řadilo Francii spolu se zeměmi jako Španělsko či Itálie do kapitalistického modelu 

„smíšené tržní ekonomiky“ nebo nahlíželo na Francii jednoduše pomocí dualistického 

pojetí modelů kapitalismu jako na stát přibližující se pomalu, ale jistě liberálně tržnímu 

modelu. Následně se však začali akademici ve Francii i mimo ni shodovat na existenci 

jisté kontinuity s poválečným vývojem a Francii vedle Velké Británie a Německa začali 

znovu považovat za svébytný třetí model evropského kapitalismu.54  

Francii můžeme označit stejně jako Itálii či Španělsko za stát se „smíšenou tržní 

ekonomikou“, lépe však za „státem ovlivněnou tržní ekonomiku“, jelikož v případě 

Francie hovoříme o tržní ekonomice s rozsáhlými pravomocemi státu intervenovat.  Stát 

také výrazně promlouvá do logiky vztahů mezi firmami, státem a pracovní silou. Změna 

                                                                                                                                               
51 Hall, Soskice, „Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage“, 51.  
52 Ibidem, 21. 
53 Schmidt V. A., „French capitalism transformed, yet still a third variety of capitalism“, Economy and Society 32, č. 

4 (listopad 2003): 526-554, http://www.vedegylet.hu/fejkrit/szvggyujt/schmidt_frenchCapitalism.pdf (staženo 19. 1. 

2017).  
54 Schmidt, „Varieties of capitalism: A Distinct French Model“, 620-621. 

http://www.vedegylet.hu/fejkrit/szvggyujt/schmidt_frenchCapitalism.pdf
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francouzského ekonomického vývoje způsobila, že stát nyní ve Francii vytváří a chrání 

tržní instituce podobným způsobem jako státy s liberálně tržní ekonomikou. Nadále 

však strategicky intervenuje tam, kde považuje za nutné, aby ochránil podnikatelský 

sektor a pracovní sílu od negativních vlivů tržního prostředí.55  

Za cestu svého ekonomického rozvoje si Francie v poválečném období zvolila 

dirigismus. Francouzský dirigismus se vyznačoval silnou rolí státu v oblastech 

ekonomiky, kde v zemích s liberálně tržní ekonomikou působí převážně tržní 

mechanismy. Francouzská ekonomika tak byla v poválečném období charakteristická 

vysokou mírou regulace trhu a častými státními intervencemi. Andrew Shonfield, 

uznávaný britský ekonom, v roce 1965 označil francouzský model za „etatistický“, 

britský jako „liberální“ a německý za „korporativistický“. Ekonomický systém 

vyznačující se silnou centralizací však prošel krizí a byl to právě státem silně ovlivněný 

a koordinovaný trh práce, kde byly její dopady dobře patrné. Francouzský stát do té 

doby běžně organizoval mzdová vyjednávání a v případě, že se podniky nedokázaly 

domluvit s pracovní sílou, stanovoval dokonce podobu mzdových dohod. Jelikož 

Francie chtěla při svých snahách o podporu růstu podnikání udržet v klidu pracující sílu, 

rostly neustále státní výdaje na systém sociálního zabezpečení. Výrazná změna přišla s 

bývalým francouzským prezidentem François Mitterrand, který zahájil nový kurz 

ekonomického rozvoje a přistoupil na úsporná opatření v rámci monetární politiky. 

Tehdejší vláda následně provedla liberalizaci trhů, privatizaci veřejných podniků, 

deregulaci podnikání, decentralizaci pracovního trhu a racionalizaci státních výdajů na 

sociální zabezpečení. Raději než o neoliberálním směru ekonomického rozvoje mluvili 

levicoví i pravicoví politici o modernizaci či europeizaci, kterou popisovali jako 

prostředek k ochraně před globalizací.56  

 Výsledkem deregulace pracovního trhu bylo nastolení přímějšího vztahu, 

respektive dialogu mezi pracovní silou a managementem. Následná druhá vlna opatření 

vedla k větší flexibilitě v přijímání či propouštění nové pracovní síly a zároveň k 

rozšíření možností ve způsobu odměňování za odvedenou práci. Proměna pracovního 

trhu vyvrcholila upuštěním od komplexního systému státem organizovaného 

vyjednávání o mzdách, což způsobilo výrazný pokles členství v odborových 

organizacích. Pokleslo také množství uspořádaných stávek, a tím i počet dnů 

                                                 
55 Schmidt, „Varieties of capitalism: A Distinct French Model“, 637. 
56 Ibidem, 620-621. 
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zaměstnanců mimo výkon práce. Deregulace spolu s privatizací francouzského trhu 

práce zásadně proměnily roli státu a snížily počet jeho intervenčních nástrojů.57  

 

Vztah zaměstnanců se zaměstnavateli je ve státem ovlivněné tržní ekonomice 

charakteristický vzájemnou snahou o porozumění skrze společný dialog. Flexibilita 

francouzského pracovního trhu je větší než v případě Německa, na druhou stranu menší 

než v případě Velké Británie. Francouzské firmy jsou do velké míry nezávislé, jelikož 

stát ovlivňuje jejich chod méně než dříve, avšak i nadále si ponechává určitý vliv, který 

využívá nejen k podpoře tržního prostředí formou právních předpisů či pobídek, ale i 

k apelování na morální stránku pracovněprávních vztahů. Změna některých oblastí 

pracovního trhu, jako například nastavení pracovního práva či penzijního systému, není 

ve Francii jako v případě Velké Británie důsledkem tržních mechanismů nebo jako 

v případě Německa výsledkem dialogu sociálních partnerů, ale vychází ze státní 

iniciativy. Ve francouzském prostředí je logika hierarchie určující pro uspořádání mezi 

firmami, pracovní silou a státem.  

Francouzští zaměstnanci mají ve většině případů větší kvalifikaci než britští a 

menší než němečtí. Vzdělávací systém hraje ve Francii důležitou roli. Francie udělala 

velký pokrok ve vzdělávání a školení svých pracovníků. Stát začal skrze státní 

vzdělávací systém klást větší důraz na osvojování všeobecných dovedností. Tento krok 

byl klíčový pro reorganizaci práce, vedl ke snížení nákladů při výkonu řady 

administrativních či dozorčích úkonů na nižších úrovních managementu, a tím se 

zvýšila produktivita. Francie díky krokům, které podnikla na trhu práce, částečně 

upustila od modelu státem vedených firem.  

Fungování sociálního systému je ve Francii plně v rukou státu. Sociální systém 

ve Francii se vyznačuje vysokými výdaji, na druhou stranu již delší dobu ve Francii 

probíhá proces racionalizace státních výdajů na sociální politiku.58   

Kritéria výzkumu  

Tato práce testuje platnost teorie modelů kapitalismu v kontextu europeizační 

politiky EU. K ověření teorie dochází na politických reformách trhu práce, které 

provedly Velká Británie, Německo a Francie v období 2007-2010.  

                                                 
57 Schmidt, „French capitalism transformed, yet still a third variety of capitalism“, 535-536. 
58 Ibidem, 548-549. 
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Výběr Velké Británie a Německa proběhl na základě Hallova a Soskiceho 

přístupu k teorii modelů kapitalismu. Autoři považují obě země za nejideálnější příklady 

liberálně tržního, respektive koordinovaně tržního modelu kapitalismu v Evropě. Sami 

autoři ve své práci připouštějí možnost existence dalších modelů kapitalismu, přesto jim 

akademická sféra nejčastěji vytýkala právě dualistické pojetí. Jednu z nejucelenějších 

kritik zformulovala profesorka Schmidtová, když definovala státem ovlivněnou tržní 

ekonomiku jako třetí model kapitalismu. Ten je v této práci zastoupen Francií a podle 

autorky také nejideálnějším příkladem státem ovlivněné tržní ekonomiky.  

Důležitým faktorem výzkumu této práce je evropské pojetí konceptu flexikurity, 

které se plně neshodovalo ani s jedním z modelů kapitalismu Velké Británie, Německa a 

Francie. Další důležitý aspekt výzkumu je, že EU koordinovala implementaci konceptu 

flexikurity prostřednictvím OMK, tudíž nedisponovala prakticky žádnou mocí, jak 

ovlivnit přístup členských států k implementaci konceptu flexikurity do národních 

politik. V závislosti na těchto okolnostech hlavní výzkumná otázka práce zní: 

Korespondovaly v letech 2007-2010 reformní strategie trhu práce vlád Velké Británie a 

Francie s jejich národními modely kapitalismu?  

Výzkum práce se primárně váže k definici role modelů kapitalismu u politických 

reforem trhu práce Velké Británie, Německa a Francie. Z podstaty konceptu flexikurity, 

ale i celé teorie europeizace je složité provést výzkum, který by dokazoval míru vlivu 

politiky EU na provedené reformy. Aspekt europeizace se však v práci promítne 

zohledněním přijetí pojmu flexikurity ze strany vlády a sociálních partnerů. Vedlejší 

výzkumná otázka tedy zní: Jakým způsobem se s pojmem flexikurity v období 2007-

2010 ztotožnily národní vlády a sociální partneři Velké Británie, Německa a Francie? 

Z metodologického hlediska bude práce využívat komparativní synchronní 

případovou studii. Tato metoda je nejčastěji využívána pro kvalitativní výzkum jednoho 

či malého počtu případů. Jednotkou výzkumu této práce budou národní vlády Velké 

Británie, Německa a Francie, které měly zásadní vliv na podobu reforem trhu práce. 

Metoda komparativní případové studie se nabízí i v souvislosti s teoretickým pozadím 

práce, které vychází z modelů kapitalismu, jejichž podstata je založena na komparaci 

národních hospodářství. Cílem metody je porozumět fungování různých druhů institucí 

v odlišném prostředí a kontextu.59    

                                                 
59 Karlas J., „Komparativní případová studie“, in Jak zkoumat politik, Kvalitativní metodologie v politologii a 

mezinárodních vztazích, ed. Drulák P. (Praha: Portál, 2008), 62-91.  
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Práce analyzuje národní politické reformy, které odpovídají jedné ze základních 

oblastí působení evropského konceptu flexikurity: 

1. Flexibilní a spolehlivá smluvní ujednání (FCA): Dostupnost smluvních 

ujednání, poskytujících náležitou flexibilitu zaměstnancům i 

zaměstnavatelům, jež jsou v rovnováze s bezpečností a nabídkou práce. 

Tento stav má být zajištěn moderními pracovními zákony, kolektivními 

smlouvami a působením pracovních organizací.  

2. Komplexní strategie celoživotního vzdělávání (LLL): Strategie, které zajistí 

průběžnou přizpůsobivost a zaměstnatelnost pracovníků, zejména těch 

nejohroženějších.  

3. Účinná aktivní politika na trhu práce (ALMP): Politická opatření, která 

pomohou lidem vyrovnat se s rychlými změnami, zkrátit období 

nezaměstnanosti a usnadnit přechod na nová pracovní místa.  

4. Moderní systém sociálního zabezpečení (MSS): a. Systém sociálního 

zabezpečení. b. Slučitelnost pracovního a soukromého života: systém, který 

poskytuje odpovídající podporu příjmu, podporuje zaměstnanost a usnadňuje 

mobilitu pracovní síly. Zahrnuje širokou škálu opatření sociální ochrany, 

která pomáhají lidem kombinovat profesní a soukromý život.60   

Volba časového rámce výzkumu souvisí s konceptem flexikurity, nástrojem EU 

na modernizaci a harmonizaci pracovních trhů členských států, který byl v období 2007-

2010 oficiální součástí Lisabonské strategie. Přijetím konceptu flexikurity EU 

deklarovala snahu ovlivňovat vývoj národních trhů práce. Stěžejní pro tuto práci bude 

tedy analýza reforem trhu práce, které provedly Velká Británie, Německo a Francie 

v letech 2007 až 2010. Z důvodu komplexnosti a deskripce národního kontextu 

politických reforem jsou do obsahu analýzy zahrnuty taktéž politické reformy, které 

časově předcházely období 2007-2010 nebo bezprostředně následovaly. Práce však 

svým obsahem nesahá do historie dále než do roku 2000, tedy začátku fungování 

Lisabonské strategie.  

Národní reformy trhu práce, které svým obsahem odpovídají jedné ze základních 

oblastí působení evropského konceptu flexikurity (FCA, LLL, ALMP, MSS), jsou pro 

potřeby této práce dále rozděleny do dvou výzkumných kategorií, definovaných na 

                                                 
60 European Commission, Towards Common Principles of Flexicurity:  

More and better jobs through flexibility and security, Lucemburk, 2007. Dostupné na: 

http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/flexicurity (staženo 20. 12. 

2016). 
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základě teorie modelů kapitalismu. První výzkumnou kategorii tvoří dvě ze základních 

oblastí, ve kterých musí dle Halla a Soskiceho firmy budovat vztahy s ostatními aktéry 

ekonomického prostředí, pokud chtějí zajistit své úspěšné fungování. Jedná se o 

pracovní vztahy a vzdělávání.  Diplomová práce do této kategorie řadí národní reformy, 

které spadají perspektivou evropského konceptu flexikurity do FCA a LLL. Teoretický 

přístup Halla a Soskiceho interpretuje primárně roli počátečního vzdělávání, to však 

úzce souvisí s nastavením systému celoživotního vzdělávání, a proto můžeme do této 

kategorie LLL zahrnout.   

Druhou výzkumnou kategorii tvoří sociální politika států, kam řadí práce 

národní reformy, jež jsou z pohledu flexikurity součástí ALMP a MSS.  

Třetí výzkumná kategorie, identifikace s pojmem flexikurity, vychází z teorie 

europeizace. Práce na základě dokumentů předkládá obraz o přijetí pojmu flexikurity ze 

strany sociálních partnerů a vlády. Tato výzkumná kategorii popisuje, jak se k používání 

pojmu stavěly odbory, zaměstnanecké organizace, političtí představitelé, jakým 

způsobem figuroval pojem v Národním programu reforem (NPR) pro období 2008-

2010.  

Práce analyzuje tři základní typy primárních zdrojů. Britské, německé a 

francouzské vládní materiály, dokumenty evropské unie a dokumenty nadnárodních a 

nevládních organizací. Analýzou vládních dokumentů se rozumí především legislativní 

úpravy, vládní dohody a nařízení. Tyto dokumenty do hloubky a detailně ilustrují 

provedené reformy na trhu práce a jsou pro výzkum nejdůležitější. Národní reformy na 

trhu práce v daném období pečlivě monitorovala také EU, jejíž zdroje sloužily v této 

práci k identifikaci národních reforem, které svým charakterem korespondovaly 

s evropským konceptem flexikurity. Zdroje nadnárodních a nevládních organizací, 

představují zase zajímavý pohled na pochopení podstaty reforem v evropském kontextu.  

Důležitým dokumentem pro samotný výzkum je „Evaluation of flexicurity 2007-

2010: Final Report“61vypracovaný pro Evropskou komisí uznávanou mezinárodní 

společností ICF GHK, která se specializuje na poradenské služby pro implementaci 

programů z různých politických oblastí, mezi nimi mimo jiné i lidské zdroje a trh práce. 

Tento dokument analyzuje a hodnotí úspěšnost implementace konceptu flexikurity 

v členských státech EU. Pohled na národní přístup Velké Británie, Německa a Francie 

                                                 
61 ICF GHK, Evaluation of flexicurity 2007-2010: Final Report, A report by ICF GHK to European Commission, 

Directorate-General Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, (Birmingham: ICF GHK, 30. října 2012), 

145. Dostupné na: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10018&langId=en (staženo 4. 1. 2017), 
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k implementaci evropského konceptu flexikurity poskytují články „United Kingdom: 

Flexicurity and industrial relations“ od Melanie Simmsové,62 „Germany: Flexicurity 

and industrial relations“ od Birgit Kraemerové63 a „France: Flexicurity and industrial 

relations“ od Solveiga Grimaulta.64 Všechny tyto tři články byly vydány pod hlavičkou 

(EurWORK), jedné ze složek (Eurofound), Evropské nadace pro zlepšení životních a 

pracovních podmínek. 
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Reformy britského trhu práce 2007-2010  

Pracovní trh ve Velké Británii prošel výraznou proměnou, když se britská 

ekonomika od 80. let začala orientovat namísto výrobního sektoru na sektor služeb. 

Tento vývoj způsobil kontinuální pokles vlivu odborů, protože jejich nejsilnější role 

byla právě ve výrobním průmyslu, naopak sektor služeb byl více fragmentovaný a 

pracovníci v něm nepřistupovali k vyjednáváním o zaměstnaneckých podmínkách 

kolektivně. Britský trh se pod tíhou těchto zásadních změn stával stále flexibilnější, což 

se promítlo na rozšíření samostatně výdělečných činností, prací na částečný úvazek a 

pružné pracovní doby. Jako prvek bezpečnosti pro osoby pracující ve Velké Británii, 

byla v roce 1999 zavedena minimální mzda, která od té doby neustále roste. Koncem 

roku 2010 žilo ve Velké Británii přibližně 62 milionů obyvatel, míra nezaměstnanosti se 

pohybovala okolo 7,8 % a míra zaměstnanosti 73,5 %.65  

Pracovní vztahy a vzdělávání 

Komparativní politologie nahlíží na Velkou Británii jako na stát disponující 

jedním z nejvíce flexibilních a nejméně regulovaných pracovních trhů v Evropě. 

Prostředí britského trhu práce v roce 2007, tedy na začátku zkoumaného období, se 

vyznačovalo velkými svobodami pro zaměstnavatele. Ti mohli přijímat či propouštět 

novou pracovní sílu bez výrazných překážek. Zaměstnavatel ve Velké Británii nebyl 

povinen konzultovat individuální propouštění zaměstnanců, tato povinnost se 

vztahovala pouze na kolektivní výpovědi, tedy na propouštění dvaceti a více osob 

najednou. Ke kolektivní konzultaci mohlo docházet s jakýmkoliv oficiálním zástupcem 

zaměstnanců, ne pouze s odbory. Minimální kompenzace za propuštění stanovená 

zákonem se odvíjela od věku, délky výkonu práce a výše mzdy. Kromě těchto 

mechanismů také existovala ochrana proti nespravedlivému propouštění, kdy nesl 

důkazní břemeno zaměstnavatel, který byl povinen prokázat během odvolacího soudu 

pro pracovněprávní spory, že postupoval v souladu se zákonem.66  

Začátkem třetího tisíciletí docházelo ve Velké Británii kontinuálně k rozšiřování 

práv jednotlivců na pracovní flexibilitu. V roce 2006 byl přijat důležitý zákon Work and 

Families Act, který se primárně týkal zvýšení finančních příspěvků na mateřskou 

                                                 
65 Jenkins Jamie, „The labour market in the 1980s, 1990s and 2008/09 recessions“ Economic & Labour Market 
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dovolenou, adopce, otcovské dovolené a umožňoval rodičům rovnováhu mezi 

pracovním a osobním životem. Tento zákon byl součástí desetileté strategie 

labouristické vlády na zajištění vhodných životních podmínek pro nově narozené děti. 

Později se právo na flexibilnější pracovní poměr začalo rozšiřovat i na ostatní 

zaměstnance.67 

Fluidita a flexibilita jsou základními aspekty fungování pracovního trhu Velké 

Británie. Zaměstnavatelé tedy nevyužívají tak hojně dočasných pracovních úvazků nebo 

pracovních smluv na dobu určitou jako v některých dalších evropských zemích, které 

tímto způsobem reagovaly na potřebu učinit své pracovní trhy flexibilnější. Tento fakt 

je dobře patrný na Grafu č. 2, který ukazuje procentuální zastoupení pracujících na 

dočasný pracovní úvazek v poměru ke všem ekonomicky aktivním obyvatelům. 

V případě Velké Británie se v roce 2007 i 2013 jednalo skoro o dvojnásobně menší 

počet pracujících než v případě Německa a Francie.  

 

Graf č. 2: Procentuální zastoupení pracujících na dočasný pracovní úvazek 

v členských státech EU v poměru ke všem ekonomicky aktivním obyvatelům 

 

(Zdroj: Eurostat) 

 

Krátkodobé pracovní smlouvy se většinou týkaly pouze konkrétních osob, jako 

například pracovníků vykonávajících pečovatelské služby, což taktéž souviselo s cílem 

labouristické vlády zajistit vhodné podmínky rodinám s dětmi. Flexibilita v pojetí 

labouristické vlády, která v roce 2005 obhájila své vítězství v parlamentních volbách, 

měla tedy také sloužit k posílení bezpečnosti zaměstnaneckých vztahů. Vláda chtěla 
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aktivní politikou odstranit překážky v zapojení do trhu práce a naopak motivovat 

obyvatele k co největší participaci. V tomto směru se Velká Británie odlišovala 

charakteristickým způsobem pro model LME od Německa a Francie, kde bylo téma 

garance zaměstnaneckých práv nejčastěji součástí sociální politiky nebo regulačních 

mechanismů vlády či sociálních partnerů.68  

V oblasti flexibilních a spolehlivých smluvních ujednáních nedošlo v období 

2007-2010 k žádným zásadním reformám. Tržní prostředí a aspekt flexibility nadále 

společně tvořily základ pracovněprávních vztahů Velké Británie. V roce 2011 byl 

předložen návrh, který měl prodloužit z jednoho na dva roky lhůtu, ve které 

zaměstnanci mohli podat stížnost proti svému propuštění.69 Do jisté míry mohla mít na 

odsouhlasení tohoto zákonu vliv probíhající ekonomická krize, nicméně tento fakt by 

jen poukazoval na to, že Velká Británie i v době krize vkládala důvěru v soukromý 

sektor, kterému se snažila deregulací usnadnit situaci na úkor zaměstnanců. Takovýto 

krok je zcela příznačný pro model LME.  

Ve Velké Británii není příliš rozvinutá kultura vzdělávání zaměstnanců. 

Zaměstnavatelé investují do vzdělání svých zaměstnanců poměrně malé prostředky. Dle 

oficiálních statistik přibližně 35 % zaměstnavatelů neposkytlo v roce 2009 žádné 

školení či vzdělání svým zaměstnancům. V případě investic ze strany zaměstnavatele do 

vzdělání zaměstnanců se jednalo převážně o vysoce kvalifikované či naopak ty nejméně 

kvalifikované osoby. Tento fakt souvisí s ekonomickým prostředím Velké Británie, 

která se vyznačuje velkými rozdíly mezi příjmy obyvatelstva.70 Situace je dobře patrná 

na Grafu č. 3, který znázorňuje investice zaměstnavatelů v členských státech EU do 

odborného vzdělávání zaměstnanců. Velká Británie investuje o polovinu méně, než je 

průměr EU a v porovnání s Německem a Francií je rozdíl ještě markantnější.  
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Graf č. 3: Průměrná investice zaměstnavatelů v členských státech EU do 

odborného vzdělávání zaměstnanců v roce 2010 (EUR/osobu/rok) 

 

(Zdroj: Eurostat) 

 

Ve Velké Británii neexistuje pro zaměstnavatele žádná zákonná povinnost 

poskytovat vzdělávání. V roce 2006 byla publikována zpráva Lorda Sandyho Leitche, 

která ukázala, že úrovní pracovních schopností, dovedností a produktivity Velká 

Británie zaostávala za ostatními postindustriálními velmocemi. Zpráva se týkala 

například učňovských programů, které byly v době publikace zprávy hojně 

diskutovaným tématem. Na základě této zprávy došlo k navýšení veřejných prostředků 

pro státem dotované vzdělávací programy.71 Velká Británie však nechtěla řešit situaci 

pouhým navýšením finančních prostředků ze státního rozpočtu, ale snažila se o co 

největší zapojení soukromého sektoru do odborného vzdělávání pracovníků.  

Špatný stav pracovních schopností a dovedností britského obyvatelstva si žádal 

státní koordinaci, která by zamezila dalšímu zhoršení situace. Britská vláda nemohla 

přenechat řešení situace pouze na stimulaci poptávky soukromého sektoru po pracovní 

síle, ale sama hledala nový integrovaný přístup k pozvednutí úrovně schopností a 

dovedností britských obyvatel. Tento postup není zcela charakteristický pro model 

LME, jelikož přirozené tržní prostředí si žádalo státní koordinaci. Britská vláda na jedné 

straně tedy počítala s navýšením státních finančních prostředků, které měly pomoci 

situaci řešit, z dlouhodobého hlediska však chtěla řešit situaci prostřednictvím zapojení 

                                                 
71 Her Majesty’s Government, Leitch Review of Skills, Prosperity for all in the global economy - world class skills 
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soukromého sektoru. Stále větší důraz na flexibilitu pracovního trhu, který nebyl 

charakteristický pouze pro sledované období 2007-2010, ale dlouhodobě trvajícím 

trendem ve všech rozvinutých ekonomikách, si žádal odpovídající vládní reakci. Velká 

Británie nedokázala konkurovat v tomto směru Německu ani Francii, kde úroveň 

pracovních schopností, dovedností a produktivity byla dlouhodobě dle statistik vyšší. 

Vývoj v letech 2007-2010 tento trend dokazoval.72   

V dubnu roku 2006 začala působit vládní služba Train to gain a její činnost byla 

nejdříve plně v působnosti vlády. V roce 2008 přebrali částečně za její chod 

zodpovědnost sami zaměstnavatelé. Train to gain měla pomoci zaměstnavatelům 

definovat vzdělávací požadavky na své zaměstnance a určit vhodné odborné či 

vzdělávací programy na zvýšení jejich kvalifikace. Ve svém důsledku měl tak celý 

proces vést k zlepšení celkových obchodních výsledků jednotlivých podniků. Do března 

roku 2009 byly v rámci této služby vynaloženy prostředky v hodnotě 1,47 miliardy liber 

a pro roky 2009-2010, byl vyhrazen rozpočet ve výši 925 miliónů liber. Přibližně 

polovina zaměstnavatelů se finančně podílela na nákladech spojených se školením 

pracovníků. Účast zaměstnanců na této službě byla podmíněna pevně stanovenými 

kritérii: účastníci museli být starší 25 let; museli být právoplatnými občany EU po dobu 

alespoň 3 let; museli být zaměstnáni britským zaměstnavatelem a nemohli dosahovat 

určitého stupně vzdělání (služba byla určena pouze osobám s nízkou úrovní vzdělání).73 

Do konce dubna 2009 se začalo v rámci této vládní služby školit 1,25 milionu lidí a   

554 000 zúčastněných získalo potřebnou kvalifikaci. Národní kontrolní úřad (NAO) 

však v roce 2009 vydal zprávu, ve které apeluje na efektivnější řízení programu. Hlavní 

problém viděl NAO ve stanovování příliš ambiciózních počátečních cílů a v nedostatku 

jednoty ve způsobu využívání služby. Poptávka po službě Train to gain byla vysoká, její 

lepší fungování mělo být zajištěno důrazem na pečlivý výběr nejkvalitnějších 

zaměstnavatelů schopných co nejlépe zužitkovat státní finanční podporu.74  

Vládní služba Train to gain měla ve spolupráci se zaměstnavateli pomoci lépe 

definovat nároky na znalosti a dovednosti zaměstnanců, což mělo vést ke zdokonalení 

systému celoživotního vzdělávání. Tato služba byla sama o sobě státním zásahem do 

pracovního trhu a neshodovala se příliš s modelem LME. Její zavedení souviselo s 
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Leitcheho zprávou o špatném stavu pracovních schopností a dovedností britských 

obyvatel. Zodpovědnost za její koordinaci se však postupně přesunula ze státního 

aparátu na soukromý sektor a zaměstnavatelé se na ní podíleli v mnoha případech i 

finančně. Pro LME netypická výrazná státní intervence na trhu práce byla posléze 

alespoň částečně provázána s tržními mechanismy a soukromým sektorem. Služba Train 

to gain navzdory pozitivnímu hodnocení od zaměstnanců i zaměstnavatelů přestala 

z důvodu vládních úspor platit v roce 2010. 

Sociální systém  

Již před obdobím 2007-2010 docházelo ve Velké Británii dlouhodobě ke 

zpřísňování kritérií pro vyplácení státní sociální podpory v nezaměstnanosti. Ve vztahu 

k systému sociálního zabezpečení byl dominantní princip „vzájemné povinnosti“ neboli 

„práva a zodpovědnosti“. Nezaměstnaní měli tedy přístup k sociální podpoře 

v nezaměstnanosti za předpokladu, že se aktivně snažili získat nové pracovní místo. 

Prioritou systému britského sociálního zabezpečení byl zisk placené pracovní pozice, 

nezávislé na státní finanční podpoře. Pokud byli obyvatelé Velké Británii ekonomicky 

neaktivní, bylo to primárně považováno za výsledek jejich nízké aktivity, nikoliv za 

problém spojený s nastavením fungování pracovního trhu. Uchazeči o zaměstnání tak 

museli být k dispozici a aktivně se snažit získat nové pracovní místo, aby měli nárok na 

podporu v nezaměstnanosti tzv. Job Seekers Allowance (JSA).75 Výše podpory v 

nezaměstnanosti závisela na více kritériích (věk, způsob placení sociálních příspěvků 

dříve), ale nebyla v poměru k průměrné mzdě příliš vysoká a nutila uchazeče o 

zaměstnání, aby co možná nejdříve získali novou pracovní pozici. Míra asistence 

státních úředníků při hledání práce se zvyšovala přímo úměrně s rostoucím časem 

stráveným v nezaměstnanosti. Po uplynutí jisté doby byli nezaměstnaní rozděleni do 

různých skupin a účastnili se programu „New Deal“, jehož cílem bylo na základě 

individuální pomoci zajistit nezaměstnaným práci. Neúčast na tomto programu vedla 

k sankcím. Ve Velké Británii tak existoval donucovací prvek, jenž měl garantovat 

vysokou míru zapojení britského obyvatelstva do pracovního trhu. Součástí aktivní 

politiky trhu práce byly také daňové úlevy, které měly odlehčit především pracujícím 

rodinám a lidem s velmi nízkým příjmem. Tento systém byl ve Velké Británii označen 

                                                 
75 Podrobněji in: oficiální webové stránky UK Government, https://www.gov.uk/jobseekers-allowance/overview 

(staženo 23. 3. 2017). 
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mnohými za pomalý a byrokratický. Své místo si však uchoval z důvodu zacílení na 

velmi specifické skupiny obyvatelstva, které byly na této formě státní pomoci závislí.76 

Přísná kritéria nároku na státní podporu v nezaměstnanosti byla určujícím 

faktorem sociálního systému Velké Británie. Na případu JSA je tento fakt dobře patrný, 

jelikož jeho vyplácení bylo podmíněno aktivním přístupem nezaměstnaných k nalezení 

nového pracovního místa. Existence donucovacího prvku ve formě sankcí byla mezi 

evropskými státy něčím ojedinělým a dobře symbolizovala postoj Velké Británie 

k vyplácení nezaměstnaneckých dávek.  

V říjnu roku 2008 byl ve Velké Británii představen program Employment and 

Support Allowance (ESA). Ten měl zajistit financování dlouhodobě nemocných nebo 

zdravotně postižených lidí, kteří měli problém se získáním pracovního místa. Program 

měl motivovat dotyčné k hledání práce navzdory zdravotním problémům nebo 

postižení. ESA nahradil dva předchozí programy, Incapacity Benefit (IB) a Income 

Support (IS), tedy podporu v pracovní neschopnosti a podporu příjmu, který byl 

vyplácen též na základě špatného zdravotního stavu. Hlavním cílem reformy bylo 

spravedlivěji rozlišit zdravotně nezpůsobilé k výkonu práce a oprávněné pobírat státní 

pomoc od těch, kteří mohli nějaký druh práce vykonávat. Dávky ESA měly dvojí formu. 

První byla Contribution-based ESA, na kterou měli nárok ti, co si platili v dostatečné 

výši sociální zabezpečení, tudíž jejich dávky podléhaly zdanění. Druhá verze byla 

Income-related ESA, kterou pobírali ti, kteří měli nízký nebo žádný příjem. Tento druh 

dávek nezávisel na placení příspěvků sociálního zabezpečení a nepodléhal zdanění. Do 

programů ESA a JSA plynulo největší množství finančních prostředků a společně 

tvořily základ britského sociálního systému.77 

V roce 2008 začal fungovat na celostátní úrovni státní program „Pathways to 

Work“, na jehož koordinaci se ze 60 % podílel soukromý sektor spolu 

s dobrovolnickými organizacemi. Tento program měl být průlomovým opatřením, 

umožňujícím vládě oslovit skupinu obyvatel, která čerpala z tzv. neaktivních výhod, 

například  daňové  úlevy, příspěvky  na  bydlení, podporu  příjmu,  opakovaně  žádala  

o příspěvky v rámci programů IB nebo ESA a pro kterou byly již existující 

zaměstnanecké programy nevhodné. Program Pathways to Work byl určen lidem 

                                                 
76 Simms, „United Kingdom: Flexicurity and industrial relations“. 
77 Department for Work and Pensions, Employment and Support Allowance: Customer and staff experiences of the 

face-to-face Work Capability Assessment and Work- Focused Health-Related Assessment (Londýn: Department for 

Work and Pensions, 2010), 7. Dostupné na: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/214494/rrep719.pdf (staženo 12. 2. 

2017). 
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s vážnými zdravotními problémy, kteří byli schopni pracovního výkonu. Součástí 

programu byla spousta výhod pro ty, již se navzdory své tíživé situaci rozhodli stát 

aktivními uchazeči o zaměstnání. Tento program na druhou stranu rozlišoval případy na 

základě odborných posudků a důkladného posouzení zdravotní způsobilosti, ve kterých 

neexistovala sebemenší šance na výkon jakéhokoliv druhu práce.78  

ESA i Pathways to Work začaly fungovat během sledovaného období 2007-

2010. Obě dvě tyto vládní iniciativy měly společně zajistit snížení stáních výdajů na 

sociální politiku, což souhlasí s modelem LME. Na druhou stranu Velká Británie se 

tímto způsobem snažila také o zapojení co největšího počtu obyvatel do pracovního 

trhu, čímž garantovala právo na zaměstnání i velmi ohroženým skupinám obyvatel.  

V říjnu roku 2009 Velká Británie v oblasti účinné aktivní politiky na trhu práce 

představila reformu Future Jobs Fund (FJF). Tento program vytvářel státem dotovaná 

pracovní místa pro mladé lidi nacházející se ve znevýhodněné pozici na trhu práce. 

Hlavní cílovou skupinou byli lidé ve věku 18-24 let, kteří pobírali sociální podporu 

v nezaměstnanosti (JSA). Menší počet míst v programu byl vyhrazen pro osoby ve věku 

nad 24 let, kteří žili v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti a také pobírali dávky 

ve formě JSA. Oficiální statistika ukázala, že od října 2009 do března 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

bylo v rámci programu FJF vytvořeno okolo 105 000 pracovních míst za cenu 680 

milionů liber.79 Program byl navržen tak, aby mladým lidem umožnil získat dovednosti 

a pracovní zkušenosti, potřebné pro zisk dlouhodobé státem nedotované pracovní 

pozice. Sama o sobě účast na programu FJF nebyla tedy pro uchazeče o zaměstnání 

cílem, ale pouze prostředkem na cestě za ziskem plnohodnotné pracovní pozice, a tím i 

nezávislosti na státním programu. Program FJF měl jasně stanovená kritéria účasti: 

každá práce musela mít rozsah minimálně 25 hodin týdně; výše platu musela dosahovat 

alespoň výše minimální mzdy; pracovní pozice, které vznikaly v rámci FJF, musely být 

„dodatečné“, což znamená, že by nevznikly bez finančního fondu poskytnutého FJF 

nebo ze strany zaměstnavatele jako součást hlavní činnosti; pracovní pozice musela být 

vytvořena minimálně na dobu 6 měsíců; práce musela být prospěšná pro místní   

komunity; od poskytovatelů práce se žádalo poskytnutí podpory zaměstnanců při 

                                                 
78 Tarr A., „Pathways to what? Making the single work programme work for people on health-related benefits“, 

(Londýn: Inclusion think tank, červen 2010), 26. Dostupné 

na:https://www2.learningandwork.org.uk/sites/default/files/publications/CESI_pathways_to_what.pdf (staženo 10. 2. 

2017). 
79 Department for Work and Pensions, Impacts and Costs and Benefits of the Future Jobs Fund, říjen 2012, 8-9. 

Dostupné na: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/223120/impacts_costs_benefits_fjf.pdf 

(staženo 3. 2. 2017). 
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hledání dlouhodobého zaměstnání. Jakožto součást vládních úspor bylo v květnu roku 

2010 rozhodnuto o pozastavení některých složek programu FJF a k 31. březnu 2011 byl 

program definitivně ukončen.80 

Program FJF vytvářel státem dotovaná pracovní místa pro mladé nezaměstnané 

lidi, kterým měl následně pomoci k získání nedotovaného pracovního místa. Tento krok 

je důležité vnímat i v kontextu v té době probíhající ekonomické krize, která tvrdě 

zasáhla právě mladé lidi. Státní intervence podobného typu v oblasti související se 

sociálním systémem a aktivní politikou na trhu práce byla ve sledovaném období přesto 

ojedinělá. Program FJF příliš nezapadal svým charakterem do LME, což bylo patrné i 

na pozdější poměrně hlasité kritice odborníků. V roce 2010 byl program z důvodu 

vládních úspor ukončen.  

Identifikace s pojmem flexikurity 

Přístup britské vlády k organizaci trhu práce v období 2007-2010 byl 

charakteristický větším důrazem na flexibilitu než na bezpečnost, tedy v souladu s 

dlouhodobým vývojem. Britská vláda vytvářela na trhu práce politiku, která souvisela 

se všemi čtyřmi základními komponenty evropského konceptu flexikurity již před 

rokem 2007. Pro uskutečnění zásadních politických reforem a nastavení hlavního směru 

britské politiky na trhu práce byl zásadní rok 1997 a nástup labouristického vlády 

k moci.81 Labouristická strana v roce 2005 obhájila své předchozí vítězství ve volbách a 

zůstala u moci až do roku 2010. Její vládní program podporoval podnikání a nikdo 

neočekával, že by znovu zvolená vláda přistoupila ve svém volebním období 

k výraznějším bezpečnostním opatřením na trhu práce.82 

Ve Velké Británii neexistoval žádný akční plán, který by koordinoval 

implementaci konceptu flexikurity do národního politického rámce. Za politická 

rozhodnutí a opatření, která svým obsahem korespondovala s konceptem flexikurity, 

nesla odpovědnost jednotlivá ministerstva. Každé z nich se snažilo podniknout kroky 

v souladu s celkovou politickou strategií vlády, s vývojem ekonomiky a trhu práce. 

                                                 
80 Department for Work and Pensions, Impacts and Costs and Benefits of the Future Jobs Fund, říjen 2012, 8-9. 

Dostupné na: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/223120/impacts_costs_benefits_fjf.pdf 

(staženo 3. 2. 2017). 
81 ICF GHK, „Evaluation of flexicurity 2007-2010: Final Report, A report by ICF GHK to European Commission, 

Directorate-General Employment, Social Affairs and Equal Opportunities“, 24. 
82 Simms, „United Kingdom: Flexicurity and industrial relations“. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/223120/impacts_costs_benefits_fjf.pdf
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Britský systém tedy disponoval strukturami, které monitorovaly výsledky politických 

opatření na trhu práce, která spadala svým charakterem do konceptu flexikurity.83 

V rámci britského politického diskursu se koncept flexikurity objevil ve 

sledovaném období jen velmi zřídka. Pojem flexikurity nefiguroval v klíčových 

vládních dokumentech ani ve veřejných diskuzích o trhu práce.84  

Sociální partneři se s evropským pojmem flexikurity příliš neidentifikovali i 

kvůli své neúčasti na procesu definování jeho zásadních charakteristických rysů. Na 

britském trhu práce chyběl tripartitní dialog. Za většinou reformních iniciativ stála 

britská vláda a zapojení sociálních partnerů bylo minimální. Tvorba britské politiky trhu 

práce, která nějakým způsobem souvisela s evropským pojetím konceptu flexikurity, 

probíhala většinou v režii vlády a sociální partneři se účastnili pouze rutinních 

politických konzultací. Doba trvání konzultací byla obvykle dvanáct týdnů, během 

nichž mohl k připravovaným reformám kdokoliv vznést svoje připomínky. Odvětvové 

svazy, Odborový kongres (TUC) a relevantní zástupci zaměstnavatelů prezentovali 

v rámci konzultací svoje názory, které byly následně zveřejňovány.85   

 Zajímavým příkladem vlivu sociálních partnerů byl papírenský průmysl, kde 

došlo na základě samostatné inciativy k dohodě mezi zaměstnavatelskou organizací 

Konfederace papírenského průmyslu (CPI) a třemi odborovými organizacemi (Amicus, 

the Transport a General Worker’s Union) o zapojení prvků flexikurity do fungování 

papírenských společností. Podobné snahy o implementaci prvků konceptu flexikurity 

bylo možné spatřit i v jiných oblastech hospodářství, jednalo se však o výjimky a velmi 

ojedinělé případy, z kterých není možné vyvodit obecné rysy fungování na celonárodní 

úrovni.86 

Pro zaměstnavatelské i zaměstnanecké organizace, bylo v rámci konceptu 

flexikurity nejdůležitějším tématem celoživotní vzdělávání. Obě skupiny sociálních 

partnerů považovaly za zásadní téma také zajištění flexibility britského pracovního trhu, 

přičemž jakýkoliv jiný vývoj považovaly za nebezpečný pro konkurenceschopnost 

britské národní ekonomiky. V rámci debaty o výhodách, které by evropské pojetí 

flexikurity mohlo přinést, však logicky obě skupiny zastávaly odlišné pozice.87  

                                                 
83 ICF GHK, „Evaluation of flexicurity 2007-2010: Final Report, A report by ICF GHK to European Commission, 

Directorate-General Employment, Social Affairs and Equal Opportunities“, 34. 
84 Ibidem, 31. 
85 Simms, „United Kingdom: Flexicurity and industrial relations“. 
86 Carley M., „Partnership deal agreed in papermaking industry“, EurWORK European Observatory of Working Life, 

12. září 2007, Dostupné na: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/partnership-deal-agreed-

in-papermaking-industry 
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Zaměstnanecké organizace, jako například The Unquoted Companies Group 

(neformální skupina asi 30 výkonných ředitelů, zástupců malých a středních podniků), 

argumentovaly většinou tím, že Velká Británie již disponovala fungujícím trhem práce 

v souladu s evropským pojetím konceptu flexikurity, a nepovažovaly za nutné přistoupit 

k výraznějším strukturálním změnám.88 

Naproti tomu Odborový kongres (TUC), zastupující práva zaměstnanců, 

nepovažoval britský velice slabě regulovaný trh práce za srovnatelný s evropským 

pojetím konceptu flexikurity. 

Během probíhající debaty obě strany veřejně publikovaly své obavy a názory na 

dané téma. Zaměstnanecké organizace se obávaly, že evropská snaha o vyváženost mezi 

flexibilitou a bezpečností pracovního trhu povede k přílišné regulaci a ohrožení 

konkurenceschopnosti. Naopak Odborový kongres (TUC) měl obavy nad 

pracovněprávní ochranou především těch pracovníků, kteří měli dočasný pracovní 

úvazek.89  

Na zachování flexibility jakožto klíčového prvku britského trhu práce se 

shodovali vláda i sociální partneři. Odborové organizace poukazovaly na to, že oproti 

evropskému pojetí konceptu flexikurity se britský pracovní trh vyznačuje přílišným 

důrazem na flexibilitu, tento názor se však na britské politické scéně neshledal s velkým 

ohlasem. Sociální partneři ve Velké Británii nedisponovali dostatečnou mocí výrazněji 

ovlivnit reformy pracovního trhu. Zdá se, že europeizace byla zajímavým příspěvkem 

k diskuzi o míře britského liberalizmu. Roli sociálních partnerů však výrazně 

neovlivnila a ta nadále odpovídala modelu LME.  

Britský národní program reforem pro období 2008-2010 se odkazoval na 

společné principy evropského konceptu flexikurity. Bylo v něm uvedeno, že opatření, 

která pomohou nezaměstnaným získat pracovní příležitost nebo alespoň zvýší jejich 

šanci získat práci, jsou v souladu s britskými principy trhu práce. Národní program 

reforem zmiňoval také řadu opatření na trhu práce, jako například Job Seekers 

Allowance a New Deal, jejichž pomoc měla umožňovat jednotlivcům opětovné 

začlenění do trvalého pracovního poměru. Celoživotní tzv. „dovednostní účet“ a 

program Train to Gain společně poskytly jednotlivcům dostatečnou kupní sílu pro 

rozvoj či aktualizaci svých dovedností. V britském Národním programu reforem 

                                                 
88 The Unquoted Companies Groups (UCG), Memorandum by the Unquoted Companies Group, House of Lords 

European Union - Written Evidence, 27. března 2007. Dostupné na: 

https://www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldeucom/120/120we30.htm (staženo 13. 2. 2017). 
89 Simms, „United Kingdom: Flexicurity and industrial relations“. 
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v období  2008-2010, jako u jediné země EU, chyběla zmínka o roli sociálních partnerů 

i o kolektivním vyjednávání.90 
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http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6172&langId=en. (staženo 10.2.2017).  
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Reformy německého trhu práce 2007-2010  

Německý pracovní trh se začal významně měnit v 70. letech minulého století 

v důsledku liberalizačních a deregulačních procesů. Tento vývoj znamenal snížení 

finančních prostředků pro německý systém sociálního zabezpečení a způsobil zmenšení 

vlivu odborů a zaměstnaneckých organizací. Došlo tak k tlaku na tradiční poválečné 

pojetí německého pracovního trhu, které se vyznačovalo vysokou mírou regulace a tzv. 

„sociálním partnerstvím“. Zastaralost německého trhu práce z 80. let spolu se 

znovusjednocením Německa v roce 1990 vyústily ve vysokou míru dlouhodobé, ale i 

celkové míry nezaměstnanosti. Dalším výrazným momentem byla realizace Hartzových 

reforem po roce 2000, které přispěly k výraznému oživení německého trhu práce i celé 

ekonomiky. V roce 2010 žilo v Německu přibližně 80,5 milionů obyvatel, míra 

nezaměstnanosti se pohybovala okolo 7,0 % a míra zaměstnanosti 75 %.91  

Pracovní vztahy a vzdělávání 

Německá vláda přistoupila v letech 2003–2005 k realizaci zásadní reformy 

pracovního trhu, která se skládala ze čtyř částí a byla pojmenována po Peteru Hartzovi, 

tehdejšímu řediteli lidských zdrojů ve společnosti Volkswagen a poradci tehdejšího 

německého kancléře Gerharda Schrödera. Hlavním cílem balíčku tzv. Hartzových 

reforem bylo nastavit legislativu ve prospěch zkrácených pracovních úvazků, což se 

stalo především prostřednictvím zákona Teilzeitarbeit und Befristungsgesetz, uvolnit 

podmínky propouštění ve středních a malých podnicích, restrukturalizovat spolkový 

úřad práce a výrazně omezit výhody pro dlouhodobě nezaměstnané.  

V roce 2003 byl schválený Národní akční plán pro politiku zaměstnanosti, jehož 

součástí byl i zákon „Job-AQTIV“. Ten byl přijat v roce 2003 a měl uchazečům o 

zaměstnání nabídnout nový potenciál na trhu práce. Německá vláda se tímto zákonem 

snažila rozšířit nové formy zkrácených pracovních úvazků, čímž chtěla zvýšit flexibilitu 

pracovního trhu. Došlo také k částečnému uvolnění restriktivních opatření vůči 

agenturnímu zaměstnávání, jelikož sociální partneři (v čele se Spolkovým sdružením 

německých zaměstnavatelských svazů, BDA) došli na základě dlouhodobé diskuze 

k závěru, že agentury jsou pozitivním přínosem pro německou zaměstnanost. Spolkový 

                                                 
91 Ruoff B., „Labour market developments in Germany: tales of decency and stability“, International Labour Office – 

Working Paper č. 39, (únor 2016), 36. http://www.global-labour-

university.org/fileadmin/GLU_Working_Papers/GLU_WP_No.39.pdf (staženo 16. 3. 2017). 
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úřad práce (Bundesagentur für Arbeit, BA) uvedl v roce 2006 studii, ze které vyplývá, 

že průměrný počet zaměstnanců agentur práce vzrostl z 134 443 osob v roce 1994 na 

333 604 osob v roce 2005.92 Jako protiváha k rostoucí flexibilitě německého trhu práce 

byla ministerským nařízením platnost některých dohod sociálních partnerů o výši 

minimální mzdy rozšířena na celá hospodářská odvětví. Stalo se tak například ve 

stavebnictví. Impuls ke stanovení minimální mzdy plynul ze snahy zabránit sociálnímu 

dumpingu, tedy pro případy, kdy obyvatelé EU cestovali za prací z jednoho členského 

státu do druhého.93  

Všechny zásadní reformy týkající se flexibility pracovněprávních vztahů 

proběhly v Německu před rokem 2007 a směřovaly převážně k větší flexibilizaci 

pracovního trhu.94  

 Německo na konci 90. let trpělo vysokou mírou nezaměstnanosti a jeho 

ekonomický výkon nedosahoval úrovně Francie a Velké Británie. Za hlavní odpověď 

vlády na nepříznivou situaci lze považovat Hartzův rozsáhlý reformní balíček trhu 

práce, kde řeší vysokou míru poptávky po flexibilitě, rozšíření krátkodobých pracovních 

úvazků a posílení individuální role zaměstnanců na pracovním trhu. Aspekty, které se 

výrazně podílely na podobě reforem realizovaných počátkem roku 2003, potažmo 

ovlivnily také fungování německého pracovního trhu v letech 2007-2010. Vývoj 

německého trhu práce přejímal určité prvky LME. Německu se však na druhou stranu 

dařilo rostoucí flexibilitu pracovněprávních vztahů vyvažovat množstvím 

bezpečnostních opatření. Důležitým krokem v tomto směru bylo zavedení minimální 

mzdy v některých oblastech národního hospodářství. Tuto situaci dobře ilustruje Graf č. 

5, který ukazuje vývoj ochrany zaměstnanců mezi roky 2000 a 2013. Je tedy zřejmé, že 

po sledovaném období 2007-2010 patřilo Německo stejně jako před rokem 2007 

k evropským státům s nejbezpečnějšími podmínkami pracovněprávních vztahů.     

 

 

 

 

                                                 
92 Vogel S., „Steady rise in temporary agency work“, EurWORK European Observatory of Working Life, 26. 

listopadu 2006. Dostupné na:  

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/steady-rise-in-temporary-agency-work 
93 Engbom N., Detragiache E. a Raei F., „The German Labor Market Reforms and Post-Unemployment Earnings“, 

(IMF Working Paper, červenec 2015), 7. Dostupné na: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15162.pdf 

(staženo 26. 2. 2017). 
94 Ibidem, 8. 

http://www.arbeitsagentur.de/
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/steady-rise-in-temporary-agency-work
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Graf č. 4: Míra ochrany zaměstnanců ve vybraných státech OECD (index) 

 

 

 

(Zdroj: OECD) 

 

Zákon Job-AQTIV z roku 2003 zavedl nová opatření s cílem podpořit 

vzdělávání mladých a osob s nízkou kvalifikací, jde tu o skupiny obyvatelstva, jež byly 

výrazně ohroženy ztrátou zaměstnání. Další takovou skupinou byli staří lidé, pro něž byl 

určen program Perspektiva 50 plus, který umožnil středním a malým firmám získat 

státní dotace na jejich dodatečné vzdělávání.95 

V roce 2005 byl schválen také zákon moderních služeb trhu práce Hartz IV., 

který výrazně zkrátil dobu trvání vzdělávacích programů, což spolu s efektivnějším 

nastavením celkového systému mělo zaručit rychlejší návrat nezaměstnaných zpět do 

pracovního výkonu. Zákon výrazně přispěl ke snížení státních výdajů na podporu 

celoživotního vzdělávání. Kvalita programů celoživotního vzdělávání v tomto případě 

ustoupila potřebě zajistit rychlejší návrat nezaměstnaných zpět do pracovního výkonu. 

Celoživotní vzdělávání bylo v Německu před i během sledovaného období zaměřeno 

primárně na ohrožené skupiny obyvatelstva, jako staří lidé, mladí lidé či lidé s nízkou 

kvalifikací.96   

Pro CME je příznačný vzdělávací systém, jež poskytuje absolventům znalosti 

specifické pro konkrétní obor či odvětví. V tomto smyslu fungoval v Německu duální 

učňovský systém, ve kterém měli studenti možnost kombinovat teoretické vzdělávání se 

                                                 
95 Stiller S. a Gerven M., „The European Employment Strategy and National Core Executives: Impacts on activation 

reforms in the Netherlands and Germany“, Journal of European Social Policy 22, č. 118 (2012), 

https://www.utwente.nl/en/bms/pa/staff/gerven/gerven_the_european_employment_strategy_.pdf (staženo 5. 4. 

2017). 

https://www.utwente.nl/en/bms/pa/staff/gerven/gerven_the_european_employment_strategy_.pdf
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ziskem pracovní praxe ve spolupráci se soukromým sektorem. Rostoucí flexibilita 

německého trhu práce s sebou však nesla potřebu zrychlit návrat nezaměstnaných zpět 

do pracovního poměru. Tento vývoj byl do jisté míry v rozporu s činností CME, jelikož 

nezaměstnaní měli kratší dobu pro nalezení pracovního místa, které by odpovídalo 

jejich odborným sektorovým dovednostem či znalostem. Protnutí specifické nabídky s 

poptávkou na pracovním trhu je základním aspektem modelu CME. V důsledku 

flexibilizace německého trhu práce se zkracovaly programy celoživotního vzdělávání, 

tedy i čas vymezený pro nezaměstnané, ve kterém si mohli osvojit dovednosti či 

znalosti potřebné k získání nového pracovního místa. Urychlení procesu návratu 

nezaměstnaných do pracovního výkonu představoval z podstaty definice větší problém 

pro systém celoživotního vzdělávání v případě CME než LME.  

Sociální systém 

Německý sociální systém procházel velkými změnami již před sledovaným 

obdobím 2007-2010. V roce 2001 začala platit penzijní reforma tzv. 

Rentenreformgesetz, která zaměstnancům zákonem ukládala povinnost platit z hrubé 

mzdy důchodové příspěvky. Těmito finančními příspěvky tzv. Riester-Rente se měli 

zaměstnanci osobně podílet na financování své penze. Trend přenášení zodpovědnosti 

ze státu na jednotlivce se tak na německém trhu práce projevil nově i v oblasti 

sociálního zabezpečení. Stejný směr vývoje byl patrný u politiky zaměstnanosti, což se 

promítlo na funkci Spolkového úřadu práce, který částečně upustil od své snahy 

vytvářet nová pracovní místa a začal se soustřeďovat více na organizaci, management, 

podporu a kontrolu nezaměstnaných. Míra osobní zodpovědnosti za nalezení nové práce 

měla být oproti minulosti větší.97  

V roce 2003 přistoupila vláda ke snížení finanční zátěže zaměstnanců pobírající 

nízkou mzdu. Výše limitu měsíční mzdy, od které zaměstnanci nemuseli platit žádné 

příspěvky na sociální zabezpečení, byla nově ustanovena z původních 325 na 400 EUR. 

Další finanční úlevy byly přisouzeny zaměstnancům, kteří pobírali měsíční mzdu ve 

                                                                                                                                               
96 Jacobi L. a Kluve J., „Before and After the Hartz Reforms: 

The Performance of Active Labour Market Policy in Germany“, Discussion Paper No. 2100 (Institute for the Study 

of Labor, duben 2006), 14. Dostupné na: http://ftp.iza.org/dp2100.pdf (staženo 23. 2. 2017). 
97 Federal Republic of Germany, National Action Plan for Employment Policy, 2004, s. 6. Dostupné na: 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3249&langId=en (staženo 6. 3. 2017).  

http://ftp.iza.org/dp2100.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3249&langId=en
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výši 400–800 EUR. Nové formy krátkodobého zaměstnání byly zahrnuty do penzijního 

a zdravotního pojištění, přičemž nově vzniklé náklady hradili zaměstnavatelé.98  

V rámci strategie na snížení počtu dlouhodobě nezaměstnaných byl schválen 

zákon Hartz IV., který nabyl platnosti od počátku roku 2005 a měl výrazný vliv na 

německý systém sociálního zabezpečení. Podpora v nezaměstnanosti měla v Německu 

dvě formy, první tzv. Arbeitslosenhilfe byla financována spolkovou vládou z veřejného 

rozpočtu, zatímco na druhý typ podpory tzv. Arbeitslosengeld plynuly prostředky ze 

sociálního pojištění. Výpočet státní pomoci v nezaměstnanosti se až do roku 2005 

odvíjel od výše příjmu v předchozím zaměstnání. Zákon Hartz IV. přinesl v tomto 

směru výraznou změnu, jelikož zařadil státní příspěvek v nezaměstnanosti mezi ostatní 

sociální benefity a jeho výše se stala fixní. Paralelně však následovalo navýšení 

finančních odvodů, určených na pojištění nezaměstnaných.99  

Německý stát se tedy snažil účinnou aktivní politikou na trhu práce zvýšit 

flexibilitu, zároveň však nezapomínal na bezpečnostní opatření, která jsou pro CME 

charakteristická. Vyvážený postoj německé vlády byl patrný na přenesení částečné 

zodpovědnosti za financování penze na jednotlivce, to se však na základě vládního 

zákona stalo povinné, tudíž zaměstnanci při procesu rozhodování nenesli plnou 

zodpovědnost a nadále podléhali státní regulaci. Stejný vzorec fungování vládní politiky 

je zřetelný na rozšíření krátkodobých pracovních úvazků, které se na druhou stranu staly 

součástí penzijního a zdravotního pojištění. Jako třetí příklad může sloužit stanovení 

fixní výše sociálních benefitů, následované navýšením odvodů na pojištění proti 

nezaměstnanosti.  

Dlouhodobá nezaměstnanost obyvatelstva starších padesáti let byl problémem 

mnoha evropských států. Německé Federální ministerstvo práce a sociálních věcí se 

rozhodlo v roce 2005 spustit program s názvem „Perspektiva 50 plus“, který byl 

zaměřen právě na problémy se zaměstnaností obyvatel starších 50 let. Cílovou skupinou 

programu byly osoby s nízkou nebo částečnou kvalifikací. Hlavní výzvou programu 

„Perspektiva 50 plus“ bylo reintegrovat tyto osoby na německý trh práce, zvýšit veřejné 

povědomí o problematice, zkusit změnit postoj zaměstnavatelů a identifikovat nejlepší 

                                                 
98 Funk L., „New legislation promotes 'minor jobs'“, EurWORK European Observatory of Working Life, 5. března 

2003, Dostupné na:  

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/new-legislation-promotes-minor-jobs (staženo 3. 3. 

2017). 
99 Podrobněji in: oficiální webové stránky The Guardian 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jan/01/germany-hartz-reforms-inequality (staženo 26. 2. 2017). 
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postupy pro úspěšnou realizaci programu.100 Program „Perspektiva 50 plus“ byl v očích 

veřejnosti i odborníků hodnocen velice pozitivně, což bylo přisuzováno hlavně jeho 

specifické struktuře. Hlavním iniciátorem opatření byl stát, respektive Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, které však zdaleka nebylo osamoceno při jeho realizaci v praxi. 

Ta měla být zajištěna prostřednictvím širokého spektra partnerů, jakými byli například 

firmy různých velikostí, obchodní komory, politici, pojišťovny, univerzity a mnoho 

dalších soukromých či veřejných orgánů. Motivace pro partnery k zapojení do programu 

byla zajištěna řadou výhod, jako mzdové dotace, zprostředkování stáží, informační 

kampaně atd.101 V období 2007-2010 probíhala druhá fáze programu Perspektiva 50 

plus, během které se podařilo najít pracovní pozici více jak 106 000 nezaměstnaným.102  

Tento krok vlády byl typický pro CME, jelikož státní intervence byla 

doprovázena zapojením a kooperací širokého spektra partnerů (soukromé firmy, sociální 

partneři, univerzity a další veřejné orgány). 

 V lednu 2007 začal v Německu platit zákon Bundeselternged- und Elternzeit- 

gesetz (BEEG), který měl vylepšit nastavení podmínek pracovního trhu pro rodiče a tím 

pádem i zvýšit porodnost. Zákon usnadňoval rodičům po mateřské dovolené opětovné 

zapojení do pracovního trhu, zajišťoval proporcionální finanční kompenzaci za ztrátu 

příjmu po narození dítěte a snažil se o lepší rozložení péče o děti mezi muže a ženu. 

Zákon rodičům nově narozených dětí navýšil finanční příspěvek a dále umožnil otcům 

větší zapojení do péče o děti.103 Dle nového zákona měl nárok na rodičovskou 

dovolenou zaměstnanec i zaměstnankyně, kteří žili se svým dítětem ve společné 

domácnosti, vychovávali jej a pečovali o něj. Mohlo se jednat o dítě vlastní, dítě 

manžela, životního partnera nebo dítě, kterého se ujali do opatrování s cílem budoucího 

osvojení. Rodičovskou dovolenou bylo možné čerpat až do tří let věku dítěte, přičemž 

až 12 měsíců z této doby bylo možné se souhlasem zaměstnavatele převést na pozdější 

dobu, a to až do dosažení osmi let věku dítěte. Toto pružné nastavení systému umožnilo 

německým zaměstnancům čerpat rodičovskou dovolenou s ohledem na individuální 

                                                 
100 Podrobněji in: oficiální webové stránky Federal Ministry of Labour and Social Affairs (Germany) 

http://www.bmas.de/EN/Our-Topics/Labour-Market/perspective-50-plus.html (staženo 3. 3. 2017). 
101 OECD LEED Forum on Partnership and Local Governance, Germany “Perspective 50 Plus” – Employment pacts 

for older workers in the regions, 2006. Dostupné na: http://www.oecd.org/cfe/leed/37729545.pdf (staženo 4. 3. 

2017).  
102 International Labour Organization, „Public employement services in Europe“, 2015, 9. Dostupné na: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/---

cepol/documents/publication/wcms_434599.pdf (staženo 5. 3. 3017).  
103 Ludwig K. V. a Giernalczyk H., „Parental allowance (Elterngeld) – An innovative policy“, (European 

Employment Observatory Germany, Mnichov: 31. července 2009), 3. Dostupné na: 

http://www.economix.org/assets/content/Parental%20allowance.pdf 

http://www.oecd.org/cfe/leed/37729545.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/---cepol/documents/publication/wcms_434599.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/---cepol/documents/publication/wcms_434599.pdf
http://www.economix.org/assets/content/Parental%20allowance.pdf
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potřeby. Rodičovskou dovolenou mohli čerpat po částech nebo vcelku, každý z rodičů 

samostatně nebo oba rodiče současně, její hranice však byla pevně stanovena na tři 

roky. Během rodičovské dovolené mohli rodiče se souhlasem zaměstnavatele vykonávat 

výdělečnou činnost, délka pracovní doby však nesměla překročit limit 30 hodin týdně. 

Zaměstnanec čerpající rodičovskou dovolenou mohl za určitých podmínek požádat 

zaměstnavatele o zkrácení pracovní doby a její lepší rozvržení.104 

Součástí Hartz IV. bylo i opatření týkající se podpory starších zaměstnanců v 

nezaměstnanosti, které začalo platit v roce 2008. Do této doby měli zaměstnanci starší 

58 let možnost pobírat podporu v nezaměstnanosti za méně přísných podmínek než 

ostatní zaměstnanci. Tento systém vedl k tomu, že se někteří zaměstnavatelé snažili své 

zaměstnance přesvědčit o výhodnosti ukončení pracovního poměru a překlenutí času 

zbývajícího do odchodu do penze na nezaměstnanecké podpoře. Opatření schválené 

v roce 2008 ponechala tato práva pouze těm, kteří uplatnili svůj nárok před nabytím 

platnosti nového opatření.105 

Od roku 2009 začal v Německu platit zákon Familienleistungsgesetzna 

zaměřující se na podporu rodin a služeb pro domácnost. V důsledku zavedení zákona 

byly navýšeny státní příspěvky na děti a domácnostem bylo umožněno uplatnit daňové 

úlevy na služby spojené s péčí o děti. Německo chtělo po finanční stránce usnadnit 

situaci rodičům s malými dětmi.106 

V roce 2007-2010 také probíhala jednání o zvýšení věkové hranice odchodu do 

důchodu a bylo dohodnuto, že mezi roky 2012 až 2030 se postupně bude posouvat z 65 

na 67 let.107  

BEEG a Familienleistungsgesetzna byly zákony, které posílily bezpečnost 

německého trhu práce. Jednak vylepšily finanční podmínky rodin s dětmi a také 

přispěly ke genderové rovnosti obou pohlaví v případě rodičovské dovolené. Zároveň se 

však německý trh práce v této době stal flexibilnějším a sociální systém byl výrazně 

méně štědrý k dlouhodobě nezaměstnaným. Rostoucí flexibilita německého trhu práce 

                                                 
104 Halířová G., „Slaďování práce a rodiny ve Spolkové republice Německo – rodičovská dovolená a rodičovský 

příspěvek“, Právnická fakulta Masarykovy univerzity  

2015. Dostupné na: https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2015/files/027.html (staženo 4. 3. 2017). 
105 OECD, Thematic follow-up review of policies to improve labour market prospects for older workers, GERMANY 

(situation mid-2012), 2012, 2. Dosupné na: https://www.oecd.org/els/emp/Older%20Workers%20Germany-MOD.pdf 

(staženo 10. 3. 2017).   
106 Deutscher Bundestag, introduced by the Federal Government Draft Act for the Promotion of Families and 

Household related-Services (Family Benefits Act), 7. listopadu 2008. Dostupné na:  

https://www.bundestag.de/en/parliament/function/legislation/05involrat/245860 (staženo 7. 3. 2017).   
107 Gasche M., „Retirement at the age of 67 – A Story of Misconceptions“, Max Planck Institute for Social Law and 

Social Policy. Dostupné na:  http://www.mea.mpisoc.mpg.de/index.php?id=292&L=2 (staženo 3. 2. 2017). 

https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2015/files/027.html
https://www.oecd.org/els/emp/Older%20Workers%20Germany-MOD.pdf
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tak byla ve sledovaném období 2007-2010 doprovázena adekvátními bezpečnostními 

opatřeními. Uvedené příklady ukazují na fakt, že Německo bylo schopné učinit svůj trh 

flexibilnější a zároveň zachovat důležité bezpečností prvky příznačné pro prostředí 

CME. 

Identifikace s pojmem flexikurity 

Již od konce 90.let byla patrná v Německu snaha inspirovaná vývojem v Dánsku 

efektivně kombinovat bezpečnost a flexibilitu pracovního trhu. Německo si tak svým 

způsobem osvojilo některé principy konceptu flexikurity ještě před tím, než Evropská 

komise v roce 2007 definovala jeho oficiální evropské pojetí. Průběh diskuze se však i 

nadále odvíjel více od reakcí na dánský přístup nežli v souvislosti s politikou EU. 

Německo se snažilo vytvořit „německou cestu ke konceptu flexikurity“. Dle oficiálních 

zástupců německé federální vlády pomohla diskuze o flexikurity na úrovni EU 

zformovat německé představy o flexibilitě v širším kontextu a zdůraznila souvislost 

s jinými politickými oblastmi.108  

V Německu neexistoval vůči politice flexikurity ucelený holistický přístup. 

Aspekty konceptu flexikurity byly zaváděny prostřednictvím samostatných politických 

rozhodnutí, jež měla řešit tehdejší výzvy německého trhu práce.109 V období 2007-2010 

německá vláda realizovala několik reforem, které byly v souladu s evropským 

konceptem flexikurity, nicméně není jednoznačné, do jaké míry na to měla vliv politika 

EU. Nejdůležitější kroky na cestě k flexibilnějšímu pracovnímu trhu byly podniknuty již 

před rokem 2007 a byly výsledkem dlouhotrvající debaty spolu s narůstajícím tlakem 

demografického vývoje.110  

Politická rozhodnutí, která svým charakterem spadala do evropského konceptu 

flexikurity, se těšila na německé politické scéně velké pozornosti. Byly patrné 

především dva aspekty flexibilizace německého trhu práce. V Německu neprobíhalo 

žádné systematické monitorování implementace prvků flexikurity, nicméně různé 

aspekty flexikurity byly analyzovány ve výročních či ad hoc zprávách, publikovaných 

                                                 
108 ICF GHK, „Evaluation of flexicurity 2007-2010: Final Report, A report by ICF GHK to European Commission, 

Directorate-General Employment, Social Affairs and Equal Opportunities“, 30. 
109 Ibidem, 26. 
110 Ludwig K. V., „Flexicurity in Germany“, (European Employment Observatory Mnichov: listopad 2006), 9. 

Dostupné na: http://www.economix.org/Flexicurity%20in%20Germany.pdf 
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sociálními partnery, vládními ministerstvy a také výzkumnými instituty, které byly 

vedeny odbory nebo zaměstnavateli.111  

Zaměstnanecké organizace a odbory byly součástí konzultací o konceptu 

flexikurity na celonárodní úrovni i na úrovni spolkových zemí. Na základě autonomie 

německého kolektivního vyjednávání obě skupiny sociálních partnerů uplatňovaly při 

formování německého postoje vůči evropské politice flexikurity svůj značný vliv. 

Odbory se zaměřovaly převážně na vnitřní flexibilitu, bezpečnostní otázky (na 

pracovištích i společenské úrovni) a definování samotného konceptu flexikurity. 

Naopak zaměstnanecké organizace podporovaly vnitřní i vnější flexibilitu a individuální 

zodpovědnost.  

Některé německé odbory se samy snažily přistupovat k trhu práce v souladu 

s konceptem flexikurity. Aktivní byly především v oblasti konzultace a poskytování rad 

zaměstnancům s atypickými pracovními smlouvami, v otázkách pojištění, vzdělávání a 

odborné přípravy. Členství v odborech zahrnovalo lepší právní ochranu a výhody 

v rámci některých druhů sociálních pojištění, jako například státní dotace na důchodové 

příspěvky. Aktivity zaměstnaneckých organizací byly vázány tradičně na oblast 

vzdělávání, ale v důsledku demografických změn také nově na zaměstnatelnost starších 

obyvatel.112 

Postoj všech zaměstnaneckých organizací k flexikurity nebyl stejný, ale rámcově 

se shodoval s tím, co deklarovalo Spolkové sdružení německých zaměstnavatelských 

svazů (BDA). BDA považovalo nastavení podmínek pracovněprávních smluv za 

zastaralý způsob ochrany zaměstnanců. Větší ochrany chtělo BDA dosáhnout 

prostřednictvím zkrácení časového úseku, během kterého mohli nezaměstnaní nalézt 

novou pracovní pozici. Nastavení podmínek pracovního vztahu spolu s politikou 

celoživotního vzdělávání však i nadále považovalo BDA za stěžejní téma. 

Názor na směřování německého trhu práce nebyl homogenní ani v případě 

odborů, avšak i zde bylo možné rozeznat hlavní názorový proud. Ten je možné 

deklarovat na příkladu Německé konfederace odborových svazů (DGB), jež zdůraznila 

fakt, že kombinace flexibility a bezpečnosti trhu práce v Německu by měla být 

                                                 
111 ICF GHK, „Evaluation of flexicurity 2007-2010: Final Report, A report by ICF GHK to European Commission, 

Directorate-General Employment, Social Affairs and Equal Opportunities“, 33. 
112 European Parliament, The impact of new forms of labour on industrial relations and the evolution of labour law in 

the European Union, Policy Department 

Economic and Scientific Policy, červen 2008. Dostupné na: 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24292/20110718ATT24292EN.pdf 

(staženo 28. 3. 2017).  
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doprovázena vznikem nových regulatorních opatření ze strany veřejných orgánů a stran 

účastnících se kolektivního vyjednávání. Tato opatření měla reflektovat nové prvky na 

německém trhu práce, jakým byly například atypické pracovní smlouvy.113  

 Sociální partneři, především pak odbory, považovali flexibilitu za nezbytnou 

cestu vývoje pouze za předpokladu zavedení bezpečnostních opatření a garance určitých 

zaměstnaneckých práv. Požadovali, aby nové prvky flexibilizace německého trhu práce, 

jako například stále častěji využívané formy krátkodobých pracovních úvazků, byly 

doprovázeny adekvátními státními regulacemi. Němečtí sociální partneři se 

s evropským konceptem flexikurity do značné míry identifikovali. Souhlasili především 

s myšlenkou o vyváženosti flexibility a bezpečnosti pracovního trhu, kterou využívali 

jako argument při jednáních s vládou, pokud považovali růst flexibility německého trhu 

práce za neúměrný bezpečnostním opatřením.  

V německém Národním programu reforem byl koncept flexikurity skloňován 

především v souvislosti se snížením nezaměstnanosti, reformou německého pracovního 

práva a sociálním systémem. Dokument obsahoval i další opatření, jež souvisela 

s konceptem flexikurity, ten však s nimi nebyl explicitně uveden do žádné souvislosti. 

Mezi tato opatření se řadil závazek na zlepšení služeb péče o děti, což mělo pomoci 

odstranit genderové nerovnosti v odměňování, a dlouhodobá strategie v oblasti 

vzdělávání a odborné přípravy, zvláště zaměřené na zvýšení mobility mladých lidí.114  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 Kraemer, „Germany: Flexicurity and industrial relations“. 
114 Germany’s National Reform Programme 2008 – 2010, 20. srpna 2008, Dostupné na: 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6195&langId=en (staženo 20. 3. 2017). 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6195&langId=en
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Reformy francouzského trhu práce 2007-2010 

Francie přistupovala v poválečné éře ke svému pracovnímu trhu tradičně velmi 

centralisticky, dominantní roli zastával stát a jeho intervenční nástroje. Stejně jako 

ostatní ekonomicky rozvinuté státy však byla od 70. let nucena reagovat na trend 

liberalizace světového obchodu. Pro Francii v poválečných letech byly v porovnání s 

ostatními evropskými státy charakteristické vysoké náklady na sociální systém, 

přetrvávající vysoká nezaměstnanost a malá efektivita státního aparátu. Francie se tak 

v 80. a 90. letech rozhodla provést řadu reforem pracovního trhu, které měly zvýšit jeho 

flexibilitu a posílit konkurenční mechanismy. Prosazení některých důležitých reforem 

v mnoha případech kolidovalo s tradičním fungováním francouzského trhu práce. 

Koncem roku 2010 žilo ve Francii přibližně 64,5 milionů obyvatel, míra 

nezaměstnanosti se pohybovala okolo 9 % a míra zaměstnanosti 69,3 %.115 

Pracovní vztahy a vzdělávání 

Zákon La loi de modernisation du dialogue social vešel v platnost v roce 2007 a 

ukládal francouzské vládě povinnost konzultovat se sociálními partnery reformy týkající 

se pracovněprávních vztahů, zaměstnání a odborného vzdělávání. Tyto oblasti 

pracovního trhu konzultovali sociální partneři v určitých případech již před rokem 2007, 

nově schválený zákon však zaváděl jednotná pravidla a zobecnil osvědčené postupy. 

Vláda tak musela sociálním partnerům předložit dokument, který obsahoval důvody, 

cíle a časový harmonogram chystaných reforem. Sociální partneři zase obeznámili 

vládu s tím, zda a v jakém časovém horizontu chtějí o podobě reforem vyjednávat. 

Výstupy těchto jednání a jejich případné zapracování do legislativy posuzovala Národní 

komise pro kolektivní vyjednávání, která se skládala ze zástupců ministerstva práce, 

ekonomiky, zemědělství, odborů a zaměstnaneckých organizací. Vláda také každý rok 

musela informovat Národní komisi pro kolektivní vyjednávání o připravovaných 

změnách ve vztahu k pracovněprávním vztahům, zaměstnání, odbornému vzdělávání a 

jejich časovému plánu. Tento zákon byl poprvé uplatněn v lednu roku 2008, kdy vláda 

ve spolupráci se sociálními partnery chystala rozsáhlou modernizaci francouzského trhu 

práce.116 

                                                 
115 European Commission, Étude sur le marché du travail France, Lucemburk, 2007, Dostupné na: 

http://aei.pitt.edu/34967/1/A687.pdf (staženo 20. 3. 2017). 
116  Art. 1 de la loi n° 2007-130  

http://aei.pitt.edu/34967/1/A687.pdf
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Francouzská vláda se tedy rozhodla svojí unilaterální moc při rozhodování o 

vývoji trhu práce rozmělnit ve prospěch sociálních partnerů. Nadále si ponechala hlavní 

slovo v rozhodovacím procesu, zapojení sociálních partnerů však bylo v porovnání 

s minulostí větší. Takovýto způsob kooperace mezi státem a sociálními partnery zcela 

neodpovídá tradičnímu obrazu hierarchie v SME, ale spíše modelu CME.  

Národní meziodvětvová dohoda o modernizaci pracovního trhu La loi de 

modernisation du dialogue social byla podepsána 11. ledna 2008 a představovala 

důležitý krok na cestě za modernizací francouzského trhu práce. Někteří odborníci ji 

označili za první projev „flexikurity po francouzsku“. Hlavními cíli dohody bylo 

usnadnit přijímání nových zaměstnanců, zlepšit cestu k profesnímu růstu a rozvoji 

(s ohledem na podobu pracovněprávních vztahů, rovněž je důležité profesní 

poradenství, vstup mladých lidí na trh práce, průběžná školení, rozvoj dovedností, 

geografická mobilita a zohlednění pracovních nároků zaměstnavatele na zaměstnance). 

Dále je třeba garantovat práva zaměstnanců prostřednictvím vhodného nastavení 

pracovních smluv a zefektivnit proces návratu do zaměstnání (s ohledem na smluvní 

dohody, přístup zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání ke vzdělání, podporu 

v nezaměstnanosti a aktivní politiku zaměstnanosti).117  

Dohoda stanovila řadu nových obecných zásad pracovního poměru mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. Celkově se skládala z 19 článků a pojednávala o 

několika dimenzích francouzského pracovního trhu. Navrhovala také, jakým způsobem 

by měla meziresortní jednání o pracovněprávních vztazích pokračovat. Její první část se 

týkala odborného vzdělávání, předpokládané zaměstnanosti, pracovních dovedností, 

školení, geografické a profesní mobility, garance zaměstnaneckých práv a návratu 

nezaměstnaných do pracovního procesu. Druhá část pojednávala o ukončení pracovní 

smlouvy na základě vzájemné dohody, podobě pracovních smluv uzavřených za účelem 

specifických projektů a benefitech vázaných na ukončení pracovního poměru. Třetí část 

dohody souvisela s místem kolektivního vyjednávání. Klíčovým opatřením dohody 

mělo být prosazení převoditelnosti individuálního práva na odbornou přípravu (Droit 

individual a la formation, DIF) mezi jednotlivými pracovními smlouvami/pozicemi. 

Tato dohoda byla podepsána čtyřmi odborovými organizacemi (CFDT, CFE-CGC, 

CFTC a CGT-FO) a třemi zaměstnaneckými organizacemi (MEDEF, CGPME a UPA). 

                                                 
117 Lefresne F., „Social partners sign agreement on labour market reform“, EurWORK European Observatory of 

Working Life, 16. března 2008. Dostupné na: 

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/social-partners-sign-agreement-on-labour-market-

reform (staženo 7. 2. 2017). 

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/social-partners-sign-agreement-on-labour-market-reform
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/social-partners-sign-agreement-on-labour-market-reform
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Další změny se týkaly ustanovení nového způsobu ukončení pracovní smlouvy a 

krátkodobého pracovního poměru.118    

Národní meziresortní dohodu ze dne 11. 1. 2008 považovaly všechny hlavní 

odborové organizace, kromě CGT, která ji nepodepsala, za pokrok vůči zajištění cesty 

k profesnímu růstu a rozvoji. Zákon č. 2008-596, který vznikl 25. června 2008 na 

pozadí této dohody, však integroval pouze její druhou část, týkající se smluvních 

ujednání. Ve svém výsledku tak zákon definoval nový způsob „vyjednaného“ ukončení 

pracovní smlouvy, založený na vzájemné dohodě mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem, a který byl zároveň pod kontrolou francouzských správních orgánů 

(Direction Départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle). 

Nový způsob ukončení pracovní smlouvy byl založen na vzájemné dohodě mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, mohl tedy sloužit jako alternativa k propouštění 

nebo rezignaci. Dále zákon vytvořil nový typ smlouvy na dobu určitou za účelem 

splnění konkrétního úkolu (contrat de mise), při kterém doba trvání pracovního poměru 

nebyla uvedena ve smlouvě a smlouva končila dosažením stanoveného úkolu.119 Po 

uzavření lednové meziresortní dohody v roce 2008 se jednání o uspořádání trhu práce 

vracela k tradičnímu pojetí, probíhala paralerně a vyjednávající hájili odlišné zájmy.120  

Národní meziodvětvová dohoda o modernizaci pracovního trhu byla velmi 

ambiciózním projektem. V kontextu vývoje, který započal na konci 90. let, došlo ke 

shodě mezi vládou a sociálními partnery na potřebě učinit francouzský trh práce 

flexibilnější. Francouzská legislativa však neintegrovala všechny plánované reformy, a 

tak ve výsledku došlo pouze ke dvěma zásadním změnám. První byl nový způsob 

ukončení pracovní smlouvy, který podléhal specifickému procesu vzájemných 

pohovorů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tento druh opatření na trhu práce je 

zcela typickým pro SME, kombinuje v sobě morální aspekt se snahou dojít ke 

vzájemnému porozumění mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Druhou změnou bylo 

rozšíření nového typu smluvního ujednání na dobu určitou, které umožnilo 

zaměstnavatelům navázat flexibilnější typ pracovněprávního vztahu v porovnání s 

klasickou smlouvou na dobu neurčitou. Důraz na vytváření vhodných tržních podmínek 

pro zaměstnavatele je typickým znakem pracovního trhu LME. Vzhledem k vývoji trhu 

                                                 
118 Lefresne, „Social partners sign agreement on labour market reform“. 
119 Art. 1-3 de la loi n° 2008-758 
120 European Commission, Summary Report of Mission for Flexicurity Visit in France 19 May 2008, Brusel, 19. 

května 2008. Dostupné na: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=653&langId=en. (staženo 14. 2. 2017) 
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práce SME v posledních 40 letech, však nelze tento krok vnímat jako rozporuplný 

s modelem SME. 

Ministr práce sociálních vztahů, rodiny a solidarity Xavier Bertrand byl hlavní 

postavou, jež stála za prosazením zákona Rénovation de la démocratie sociale et 

réforme du temps de travail č. 2008-789, ze dne 28. 8. 2008. V první řadě upravoval 

pravidla kolektivního vyjednávání. Před schválením tohoto zákona bylo ve Francii 

z historických důvodů přisuzováno automaticky pěti hlavním odborovým organizacím 

právo na oficiální zastupování zaměstnanců ve všech úrovních kolektivního 

vyjednávání. Ostatní odborové organizace musely právo na zastupování jednotlivých 

společností získat na základě splnění státem stanovených kritérií.121 Dle nového zákona 

musely všechny odborové organizace bez výjimky získat právo na zastupování 

zaměstnanců tímto stejným způsobem. Nejdůležitějším kritériem byl dostatečný počet 

hlasů ve volbách, ve kterých si samy společnosti rozhodovaly o tom, zda chtějí být 

zastupováni konkrétní odborovou organizací.  V rámci soukromého sektoru musely 

odbory získat alespoň 10 %, v případě státní sféry 8 %. Jednalo se o zásadní změnu ve 

francouzské odborářské tradici, jelikož rozhodovací proces o zastupování zaměstnanců 

již nefungoval ve směru „shora-dolů“, ale „zdola-nahoru“.122 Druhá část zákona se 

týkala pracovní doby, kdy nebyl zpochybněn legislativní limit 35 odpracovaných hodin 

týdně, avšak soukromé společnosti získaly v tomto směru větší flexibilitu. Zákon 

pozměnil pravidla o přesčasových kvótách a pravidlech výpočtu pracovní doby 

v hodinách nebo dnech v průběhu roku. Zaměstnavatelé tak mohli začít opět více 

využívat služeb zaměstnanců, kteří byli za předpokladu adekvátního finančního 

ohodnocení ochotni pracovat delší dobu.123 

Zákon Rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail 

představoval výraznou změnu pro tradiční nastavení francouzského modelu SME. 

Především pak pasáž o zastupování zaměstnanců odborovými organizacemi. 

Schválením zákona došlo k narušení tradiční hierarchie mezi státem, sociálními 

partnery, firmami a zaměstnanci. Druhá část zákona poskytla firmám větší flexibilitu ve 

vztahu k 35 hodinovému pracovnímu týdnu. Obě části zákona můžeme vnímat jako 

výraznou deregulaci soukromého sektoru.  

                                                 
121 Laulom S., „System of Employee Representation in Enterprises in France“, in System of Employee Representation 

at the Enterprise 11, ed. Blanpain R. et al. (Tokyo: Japan Institute for Labour Policy and Training, 2012), 34-36.  
122 Art. 4 de la loi n° 2008-789 
123 Ivey Ch., „Employment Update, France - September 2008“, Bird&Bird, 3. září 2008. Dostupné na: 

http://documents.lexology.com/fcc119a4-d873-4550-90c1-ea1625acf2b2.pdf (staženo 10.2.2017). 
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Francie v roce 2009 vytvořila nový systém Activité partielle de longue durée 

(APLD) pro krátkodobé pracovní úvazky, měl zvýhodňovat zaměstnavatele. Došlo tak 

k doplnění konvenčního systému pro krátkodobé pracovní úvazky, Francie s ním do té 

doby disponovala, ale byl zastaralý. Tato reforma měla za cíl učinit krátkodobé pracovní 

úvazky atraktivnější tak, aby je společnosti mohly využívat častěji a došlo v době 

ekonomické recese k odlehčení fixních výdajů na mzdové náklady. Systém měl 

zaměstnavatelům usnadnit přijímání nových pracovníků, aniž by byli nuceni uzavírat do 

té doby tradiční zaměstnanecký vztah ve formě smlouvy na dobu neurčitou. Minimální 

zákonem stanovená doba pro tento typ krátkodobého pracovního úvazku byla tři měsíce, 

přičemž po vypršení smlouvy mohlo dojít k automatickému obnovení, avšak celková 

doba nesměla překročit dobu dvanácti měsíců. Systém APLD zahrnoval také určité 

zákonné povinnosti pro zaměstnavatele, který potřeboval získat souhlas ze strany státu 

formou státního podpisu pracovní smlouvy, dále je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnanci práci na minimální stanovenou délku období a organizovat individuální 

rozhovory k přezkoumání možností dalšího vzdělávání.124  

Systém (APLD) byl vytvořen se záměrem zvýšit flexibilitu francouzského 

pracovního trhu a nastavit výhodněji podmínky pro soukromý sektor. V době, kdy začal 

systém fungovat, již v EU probíhala ekonomická krize a pro firmy byla APLD vítanou 

úlevou oproti finančně náročnějšímu zaměstnaneckému poměru na dobu neurčitou. 

Tradiční zaměstnanecký vztah modelu SME není tak flexibilní jako v LME. Ve všech 

evropských státech však již před sledovaným obdobím kontinuálně rostla poptávka po 

flexibilnějším pracovním trhu, což vedlo Francii k zavedení nového typu pracovního 

úvazku.  

Ve vztahu k systému celoživotního vzdělávání došlo v roce 2004 ve Francii 

k zavedení individuálního práva na odborné vzdělávání, tzv. Le droit individuel à la 

formation (DIF). Tímto zákonem chtěla Francie zajistit přístup širší veřejnosti ke 

vzdělání a podpořit rozvoj lidských zdrojů. DIF a celá strategie celoživotního 

vzdělávání byly konstruovány tak, aby rozlišily individuální potřeby obyvatelstva. 

Zaměstnanci ve Francii tak získali možnost stát se ekonomicky aktivními, zároveň však 

                                                 
124 Perrine F., Short-time working schemes in France and Germany: how do they differ?, (Paris: Ministère de 

l'Économie et des Finances, Trésor-Economics č. 107, listopad 2012). Dostupné na: 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/382526 (staženo 16. 2. 2017). 
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55 

 

pokračovat ve svém vzdělávání. V první verzi zákona bylo DIF možné využívat pouze 

po dobu platné zaměstnanecké smlouvy a ve společnosti, ve které byla uzavřena.125  

Zákon Relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la 

vie č. 2008-1437 ze dne 24. listopadu 2009 přinesl zásadní změnu ve způsobu 

individuálního vzdělávání, a to ve smyslu přenosnosti DIF mezi jednotlivými podniky. 

Zákon ukládal zaměstnancům povinnost sdělit svému novému zaměstnavateli 

požadavky na vzdělávání v průběhu dvou let od začátku výkonu práce. Zaměstnanci tak 

nově disponovali osobním vzdělávacím účtem, který měl platnost napříč všemi 

soukromými podniky i státním sektorem. V případě náhlého propuštění připadla 

zodpovědnost za financování odborného vzdělávání na stát. Obecně tento zákon také 

ulehčoval uchazečům o zaměstnání přístup ke vzdělávání, pracovní praxi a dal 

vzniknout novému fondu na financování odborné přípravy pro osoby s nízkou 

kvalifikací a nezaměstnané.126 

 Způsob pojetí celoživotního vzdělávání ve francouzském prostředí je 

v porovnání s Velkou Británií a Německem unikátní. Reflektuje v sobě jednak morální 

apel, jelikož Francie garantovala tímto způsobem přístup ke vzdělávání široké skupině 

obyvatelstva a zároveň upřednostňovala práva zaměstnanců před potřebami 

zaměstnavatele, protože soukromý sektor nebo stát byly nuceny zaručit poskytování 

tohoto práva. Přístup Francie k celoživotnímu vzdělávání korespondoval s modelem 

SME.  

Sociální systém 

Francouzská vláda chtěla do fungování svého pracovního trhu výrazněji 

zakomponovat aspekt individuální zodpovědnosti. Od roku 2006 se tak nezaměstnaní 

účastnili programu Projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE), který měl reflektovat 

jejich osobní předpoklady k zisku nové práce.127 Dále se Francie snažila v rámci své 

aktivní politiky na trhu práce odhadnout budoucí ekonomický vývoj. Požadovala tak po 

firmách od roku 2005, aby integrovaly do svých struktur systémy, které pomohou sbírat 

data a tím upřesnit prognózy dalšího ekonomického směřování. Tato opatření měla vést 

k zavedení efektivního plánu na vzdělávání a odborné přípravy obyvatelstva, čímž se 

                                                 
125 Podrobněji in: oficiální webové stránky Service-Public https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F18090    

(staženo 24. 2. 2017). 
126 Art. 2 de la loi n° 2008-1437. 
127 Podrobněji in: oficiální webové stránky Pole-emploi http://www.pole-emploi.fr/candidat/le-projet-personnalise-d-

acces-a-l-emploi-@/article.jspz?id=60640 (staženo 26. 2. 2017). 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18090)
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18090)
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doposud zabývá státní orgán La gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences 

(GPEC), jehož kompetence byly posíleny.128  

Rostoucí flexibilita francouzského pracovního trhu s sebou nesla také požadavek 

na individuálnější přístup k vládní politice zaměstnanosti, který byl právě jedním 

z hlavních rysů PPAE. Na francouzském trhu práce tak byla kombinována státní 

koordinace ve spolupráci se soukromým sektorem, je to prvek, jenž je nejběžnější u 

modelu CME. 

V roce 2005 začalo ve Francii fungovat nařízení La convention de reclassement 

personnalisé (CRP), které bylo v roce 2006 nahrazeno Le contrat de transition 

professionnelle (CTP). Obě nařízení cílila na nezaměstnané, kteří byli propuštěni 

z ekonomických důvodů ze společností s méně než 1 000 zaměstnanci.  CRP i CTP 

měly pomoci nezaměstnaným získat novou práci a poskytovaly jim po dobu hledání 

finanční podporu (maximálně na 12 měsíců, ve výši až 80 % z jejich poslední platu). 

Dále bylo umožněno nezaměstnaným účastnit se odborné přípravy či vzdělávacích 

programů, čímž měl být také urychlen proces návratu do pracovního poměru.129 

Tento způsob ukončení pracovní smlouvy zahrnoval na přechodnou dobu 

vysokou míru státní pomoci a plně koresponduje s modelem SME. Stát se snažil chránit 

zaměstnance před dopady negativních vlivů tržního prostředí a garantoval finanční 

pomoc po dobu, než se propuštění zaměstnanci znovu stali ekonomicky aktivní.  

Dne 13. února 2008 byl schválen zákon Pôle Emploi č. 2008-126, čímž byla 

realizována reforma organizace veřejných služeb zaměstnanosti. Dle zákona byly 

během prvních tří měsíců zřízeny prozatímní národní orgány, jež byly pověřeny 

vypracováním návrhu na zřízení nové národní instituce – Pôle Emploi. Pôle Emploi 

vznikl fúzí dvou institucí, l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a Assedic, které do 

té doby plnily funkci dvou hlavních úřadů práce. Na začátku působení Pôle Emploi byly 

nastaveny procesy konzultace s budoucími zástupci zaměstnanců a vytvořena základní 

struktura, která se skládala z rady a všeobecných zástupců (tzv. délégué général). Nová 

instituce začala působit od 1. ledna 2009, disponovala vlastní právní subjektivitou, byla 

finančně autonomní a využívala v managementu přístupů soukromého sektoru. Hlavním 

                                                 
128 Accord national interprofessionnel du 14 novembre 2008 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences. Dostupné na: http://www.journal-

officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2009/0032/CCO_20090032_0032_0010.pdf 
129 Silvera R., „National Expert Assessment of the Gender Perspective in the NRP for Employment commissioned by 

and presented to the EU Directorate General Employment and Social affaires“, Unit G1 “Equality between women 

and men”, (Paříž: říjen 2009), 30. Dostupné na: http://www.rachelsilvera.org/rapports/CEE2008-2009/FR_NRP2009-

en.pdf (staženo 28. 2. 2017). 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2009/0032/CCO_20090032_0032_0010.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2009/0032/CCO_20090032_0032_0010.pdf
http://www.rachelsilvera.org/rapports/CEE2008-2009/FR_NRP2009-en.pdf
http://www.rachelsilvera.org/rapports/CEE2008-2009/FR_NRP2009-en.pdf
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důvodem zřízení této instituce bylo zefektivnění administrativní činnosti a nabídka 

personifikovaných služeb uchazečům o zaměstnání, což mělo vést ke 

snadnějšímu nalezení práce.130 

Zákon č. 2008-126 zřizoval novou instituci určenou k organizaci a koordinaci 

trhu práce. Nový francouzský úřad práce však vznikl sloučením dvou předchozích úřadů 

a měl využívat v managementu přístupů soukromého sektoru. Na zákon a nově vzniklou 

instituci tak nelze nahlížet jako na rostoucí regulaci či bující státní aparát. Stát tímto 

krokem ukázal, že si i nadále ponechá silnější intervenční nástroje na trhu práce než 

v případě LME, svoji intervenční politiku však modernizoval.  

Zákon Relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi č. 2008-758, 

schválený 1. srpna 2008, reprezentoval v první řadě odhodlání francouzských státních 

orgánů zpřísnit kritéria, na jejichž základě mohli nezaměstnaní čerpat státní sociální 

dávky.  Tento zákon měl také státním úředníkům poskytnout lepší možnosti posoudit 

snahu nezaměstnaných získat práci a za určitých podmínek dokonce předpokládal, že by 

nezaměstnaní byli povinni přijímat jakýkoliv druh pracovní nabídky. Nový zákon byl 

vystavěn na čtyřech základních principech: princip vzájemného závazku mezi veřejnou 

službou zaměstnanosti a uchazečem o zaměstnání, individuální přístup k uchazečům o 

zaměstnání, zvýšení šance na zisk nového pracovního místa u dlouhodobě 

nezaměstnaných a nalezení pracovních míst, která by co možná nejlépe odpovídala 

schopnostem uchazečů.131 Stát tímto zákonem operoval v oblasti, která tradičně spadala 

do kompetence sociálních partnerů. Všechny odbory se navíc postavily proti tomuto 

zákonu.132  

Schválením tohoto zákona francouzský stát proklamoval vůli výrazně snížit 

státní finance plynoucí do sociálního systému, konkrétně pak na podporu 

nezaměstnaných. Stát zároveň operoval v oblasti sociálních partnerů, čímž došlo 

k narušení tradiční hierarchie francouzského trhu práce. Tento zákon není možné 

považovat za typické opatření na trhu práce SME, na druhou stranu míra státní pomoci 

nezaměstnaným ve Francii zůstávala v roce 2010 i nadále výrazně vyšší než v případě 

Velké Británie a Německa. Tento fakt je dobře patrný na Grafu č. 5, který ukazuje, s 

                                                 
130 Wangani S., „Les fusions dans les organisations publiques : le cas de Pôle Emploi“, La Revue des Sciences de 

Gestion 48, č. 263-262 (2013): 19-27, 

http://search.proquest.com/openview/6a9d6cb0f46adf03ad3bfc605a2e2af2/1?pq-origsite=gscholar&cbl=26544 

(staženo 28. 1. 2017). 
131 Art. 2 de la loi n°2008-758 
132 Tuchszirer C., „France An unemployment insurance system ill-adapted to the economic crisis“, in Unemployment 

benefit systems in Europe and North America: reforms and crisis, ed. Florence Lefresne. (Brusel: European Trade 

Union Institute, 2010), s. 165-166.  

http://search.proquest.com/openview/6a9d6cb0f46adf03ad3bfc605a2e2af2/1?pq-origsite=gscholar&cbl=26544
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jakou maximální možnou dobu trvání státní podpory v nezaměstnanosti mohli v roce 

2010 počítat ekonomicky aktivní obyvatelé starší 55 let. Na grafu je dobře patrné, že 

Francie garantovala nezaměstnaným obyvatelům sociální benefity na výrazně delší 

dobu než Velká Británie a Německo.  

 

Příloha č. 5: Maximální možná doba trvání státní podpory v nezaměstnanosti 

v roce 2010 (údaje jsou uváděny v měsících, pro osoby starší 55 let s platnou 

pracovní smlouvou) 

 

(Zdroj: OECD) 

 

V roce 2008 zavedla Francie do své sociální politiky systém Revenu de 

Solidarité Active (RSA), tzv. aktivní příjmové solidarity. Zákon měl zajistit finanční 

prostředky ve výši minimální mzdy nezaměstnaným nebo zaměstnaným 

s nedostatečnými příjmy. Systém podpory měl byl nastavený tak, aby motivoval 

nezaměstnané k hledání práce a zaměstnané s nedostatečnými příjmy k zachování 

alespoň nějakého pracovní poměru. Hlavním cílem bylo potlačit zvrácený efekt 

tehdejšího francouzského pracovního trhu, při kterém osoba pobírající sociální 

minimum nezaznamenala navýšení svého příjmu, když začala znovu pracovat za 

minimální mzdu.  Do zavedení zákona RSA, tak bylo pro Francouze mnohdy 

výhodnější pobírat státní podporu v nezaměstnanosti a nesnažit se aktivně hledat nové 

zaměstnání.133  

Systém RSA, stejně jako zákon Relative aux droits et aux devoirs des demandeurs 

d'emploi, měl primárně sloužit k motivaci obyvatel stát se nebo alespoň zůstat 

ekonomicky aktivními a dlouhodobě nečerpat státní podporu v nezaměstnanosti. 

                                                 
133 Langenhove V. T. a Panhuy V. C., „RSA: Providing income security and supporting return to work“, International 

Labour Office, (listopad 2015): 1-3, http://www.social-

protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=53361 (staženo 6. 2. 2017). 

http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=53361
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=53361
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Filosofie systému RSA byla do jisté míry shodná spíše s modelem LME, avšak výhody 

setrvání v zaměstnaneckém poměru vycházely ze státní finanční pomoci nikoliv tržních 

mechanismů. Opatření tohoto typu tak spíše odpovídalo modelům SME nebo CME.  

Identifikace s pojmem flexikurity 

Francie se snažila zajistit větší flexibilitu i bezpečnost pracovního trhu již před 

integrací konceptu flexikurity do Lisabonské strategie v roce 2007. Dělo se tak od 

poloviny 90. let na pozadí politických zpráv, za kterými stál v roce 1995 francouzský 

ekonom a publicista Jean Boissonnat a později v roce 1997 Alain Supiot, francouzský 

právník se specializací na pracovní právo. Oba odborníci ve svých zprávách poukázali 

na nutnost reformovat francouzský pracovní trh, především pak pracovněprávní vztahy 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.134 

Lídři francouzské politiky, v čele s prezidentem a premiérem, se stavěli v období 

2007-2010 k evropskému konceptu flexikurity pozitivně. Jedním z hlavních důvodů 

byla změna na pozici předsedy vlády, kterým se stal od května 2007 François Fillon, 

jenž zaujal k tématu evropského konceptu flexikurity otevřenější přístup než jeho 

předchůdce. Nicméně komplexní přístup ke konceptu flexikurity, tedy zohlednění všech 

čtyřech hlavních složek, nebyl součástí hlubší diskuze politiků se sociálními partnery. 

Pojem flexikurity byl ve slovníku politických představitelů něčím novým a častěji se 

začal objevovat ve francouzské politice až po roce 2007. Pozitivní přístup francouzské 

vlády ke konceptu flexikurity vyvrcholil v červnu 2008, kdy vláda navrhla a ještě téhož 

roku schválila meziresortní dohodu o modernizaci pracovního trhu. I když výsledný 

zákon nebyl tak ambiciózní jako samotná dohoda, mnoho odborníků to považovalo za 

projev snahy francouzské vlády implementovat prvky evropského konceptu flexikurity. 

Počínaje rokem 2007 došlo ve Francii k výrazné akceleraci reformního snažení. Od 

ledna 2008 do července 2009 bylo podepsáno pět národních mezirezortních dohod, 

které byly postupně zapracovány do francouzské legislativy. Tyto dohody byly někdy 

prezentovány jako opatření korespondující s evropským konceptem flexikurity, avšak 

doslovná zmínka konceptu v textech chyběla. Ve Francii neexistovaly žádné struktury, 

které by prováděly systematické monitorování implementace konceptu flexikurity. 

Existovaly však určité vládní iniciativy, které měly koncept analyzovat. Byla to 

                                                 
134 Berthet, „Flexicurity: An Obsolete Concept for the European Employment Strategy and National Debates?“. 
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například parlamentní zpráva z roku 2010 o působení a výstupech „mise na výzkum 

francouzského modelu flexikuirty“.135  

Sociální partneři se snažili ve Francii ovlivnit vládní politiku vůči evropskému 

konceptu flexikurity skrze kolektivní smlouvy, jejichž prostřednictvím vytvářeli různá 

opatření na trhu práce. Pojem flexikurity se však v jejich slovníku nevyskytoval a 

namísto toho hovořili o „zajištění cest k profesnímu růstu a rozvoji“. Podle 

francouzského sociologa Grimaulta je to důsledek absence neokorporativistické tradice 

a systému profesních vztahů. Grimault dokonce v roce 2008 prohlásil, že „francouzské 

odbory nepoužívají pojem flexikurity, vyjma momentů, kdy se od něj chtějí 

distancovat“.136 Dělo se tak navzdory tomu, že od Boissonnatovy a Supiotovy zprávy 

probíhala mezi sociálními partnery ve Francii debata, která v sobě prvky evropského 

pojetí konceptu flexikurity nesla. Mezi nejaktivnější účastníky debaty patřila největší 

francouzská zaměstnavatelská organizace (MEDEF), na straně zaměstnanců zase 

neotálely odbory, jmenovitě pak například Francouzská demokratická dělnická 

konfederace nebo Všeobecná konfederace práce. Odbory, i když každý poněkud 

odlišným způsobem, měly zájem na větší flexibilitě pracovního trhu, a naopak zástupci 

zaměstnanců na bezpečnosti trhu práce a garanci zaměstnaneckých práv.137   

Sociální partneři ve Francii neměli zásadní vliv na implementaci prvků 

evropského konceptu flexikurity do národního politického rámce. Pouze konzultovali 

proměny některých oblastí pracovního trhu, jako například odborné vzdělávání nebo 

sociální pojištění. Míra vlivu evropského konceptu flexikurity na podobu francouzského 

trhu práce byla zcela v působnosti vlády.138 

Ve francouzském Národním programu reforem pro období 2008-2010 se 

nacházel doslovný odkaz na koncept flexikurity v souvislosti s veřejnými službami 

zaměstnanosti. Dále je ve francouzském Národním programu odkazováno na koncept 

flexikurity v kontextu podpory mobility pracovníků a tzv. kariérní bezpečnosti. 

Použitím pojmu kariérní bezpečnost dala Francie najevo, že reflektuje koncept 

flexicurity, který tvrdí, že zaměstnanci musí spoléhat více než na bezpečnost konkrétní 

pracovní pozice spíše na bezpečnost své kariéry, respektive svých schopností uplatnit se 

                                                 
135 Berthet, „Flexicurity: An Obsolete Concept for the European Employment Strategy and National Debates?“. 
136 Grimault S., „France: Flexicurity and industrial relations“, EurWORK European Observatory of Working Life, 14. 

září 2009. Dostupné na:  

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-

contributions/france/france-flexicurity-and-industrial-relations (staženo 16. 1. 2017). 
137 Berthet, „Flexicurity: An Obsolete Concept for the European Employment Strategy and National Debates?“. 
138 ICF GHK, „Evaluation of flexicurity 2007-2010: Final Report, A report by ICF GHK to European Commission, 

Directorate-General Employment, Social Affairs and Equal Opportunities“, 30. 
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na trhu práce. Některé cíle francouzského Národního programu, jako například 

celoživotní vzdělávání či genderová rovnost na pracovištích, byly relevantní 

s konceptem flexikurity, avšak nebyly v programu prezentovány jako jeho součást.139  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 Ministère de l'économie de l'industrie, et de l'emploi, Stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi - 

Programme national français de réforme 2008-2010, (Paříž: La documentation française, octobre 2008), 67. 

Dostupné na: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000676/index.shtml (staženo 10. 2. 2017). 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000676/index.shtml
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Závěr 

Vládní strategie Velké Británie na trhu práce v období 2007-2010 odpovídala 

z velké části modelu LME. Programy Pathways to Work nebo ESA měly pomoci k 

maximální zaměstnanosti obyvatel a ke snížení míry závislosti na státní podpoře v 

nezaměstnanosti. Výdaje Velké Británie na sociální politiku byly ve sledovaném období 

v porovnání s Německem a Francií nižší. Flexibilita pracovních úvazků byla jedním ze 

základních předpokladů tradičního zaměstnaneckého vztahu, a proto Velká Británie 

nemusela přistoupit k tak výraznému rozšíření nových forem pracovních úvazků 

(smlouva na dobu určitou, zkrácený typ pracovního úvazku) jako v případě Německa a 

Francie. Zpráva Lorda Sandyho Leitche z roku 2006 stimulovala debatu o úrovni 

pracovních schopností a dovedností, jelikož odhalila, že Velká Británie i nadále 

zaostává za řadou evropských států, včetně Německa a Francie. Velká Británie tak 

navýšila státní finanční prostředky plynoucí na podporu vzdělávání zaměstnanců, řešení 

však bylo primárně spatřováno v lepší kooperaci se soukromým sektorem. V roce 2011 

vláda schválením nového zákona podpořila tržní prostředí a zaměstnavatele, když 

snížila lhůtu, ve které si mohli zaměstnanci legislativní cestou stěžovat na své 

propuštění, ze dvou let na jeden rok. 

Na druhou stranu poměrně výrazné státní intervence na trhu práce v podobě 

programů Train to gain a FJF s modelem LME příliš nekorespondovaly. Oba tyto 

programy však stát v roce 2010, respektive 2011 ukončil z důvodu vládních úspor.    

Německá vládní politika na trhu práce v období 2007-2010 vedla k řadě 

změnám, které jsou charakteristické pro model CME. Vláda se snažila zvýšit 

zaměstnanost osob starších 50 let prostřednictvím úzké spolupráce se soukromou sférou 

i veřejnými orgány. Dále byla realizována řada sociálních reforem, které vedly ke 

snížení finanční zátěže pro rodiny s dětmi a vytvořily rovnější podmínky pro oba dva 

rodiče. Německo tedy kladlo důraz na zajištění bezpečnosti a práv zaměstnanců na trhu 

práce.  

Bylo však učiněno také množství reforem, které neodpovídaly tradičnímu 

pohledu na fungování CME. Výrazně byla posílena flexibilita pracovního trhu 

především schválením reformního Hartzova balíčku, čímž vznikl tlak na rychlejší návrat 

nezaměstnaných do výkonu práce, což příliš nekorespondovalo se specifickými 

podmínkami protnutí poptávky a nabídky pracovní síly tolik příznačné pro model CME. 

V oblasti sociální a zaměstnanecké politiky došlo k částečnému přenesení 
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zodpovědnosti ze státu na jednotlivce, což nelze také označit za aspekt charakteristický 

pro vývoj CME, ale spíše za další důsledek flexibilizace německého trhu práce. Pro 

Německo a CME typicky štědrá podpora v nezaměstnanosti se přestala odvíjet od výše 

platu v předchozím zaměstnání, ale stala se fixní. Tento krok následovalo zavedení 

minimální mzdy v některých oblastech hospodářství a navýšení finančních odvodů na 

pojištění proti nezaměstnanosti.  

Strategie francouzské vlády na trhu práce v období 2007-2010 v některých 

aspektech odpovídala modelu SME. Model SME prošel během posledních 40 let 

výraznou obměnou, pro kterou byla příznačná liberalizace a deregulace pracovního trhu. 

Výrazným momentem vývoje francouzského trhu práce byla Národní meziodvětvová 

dohoda o modernizaci trhu práce, která byla uzavřena v roce 2008. Dohoda zavedla 

flexibilnější typ pracovního úvazku, ale zároveň také specifické ukončení pracovní 

smlouvy formou vzájemných pohovorů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Důraz 

na morální aspekt na trhu práce spolu s hledáním konsensu mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem je pro SME a Francii charakteristický. Morální stránka věci byla 

patrná i ve způsobu uchopení práva na dodatečné vzdělávání zaměstnanců, které se 

snažila vláda poskytnout co nejširšímu spektru obyvatelstva. Finanční náklady nesla 

sama vláda nebo soukromý sektor. Dále se francouzská vláda snažila chránit obyvatele 

před negativními dopady tržního prostředí tím, že byla na přechodnou dobu v případě 

propuštění z ekonomických důvodů schopná zajistit nezaměstnaným vysokou míru 

státní podpory.  

Některé reformy, které francouzská vláda ve sledovaném období uskutečnila, 

naopak nebyly tolik příznačné pro model SME. Tradiční hierarchie SME byla narušena 

několika zákony, které omezovaly moc odborů. Dále byla provedena řada reforem trhu 

práce, které upřednostňovaly primárně zájmy soukromého sektoru a částečně odsunuly 

potřeby zaměstnanců. Změny v nastavení sociálního systému, především podpory 

v nezaměstnanosti, měly tendenci vývoje směrem ke snižování výdajů a rychlejšímu 

návratu do výkonu práce. Dalším rysem pracovního trhu, poněkud netradičním pro 

SME, byla rostoucí míra individuální zodpovědnosti. Francouzský trh práce se oproti 

Velké Británii a Německu ve sledovaném období nadále vyznačoval výraznými státními 

intervencemi, avšak ne tak častými a výraznými jako v minulosti.  

Výzkum práce odhalil, že ne všechny reformy pracovního trhu provedené ve 

Velké Británii, Německu a Francii mezi roky 2007-2010 svým charakterem plně 

odpovídaly národním modelům kapitalismu. Teorie modelů kapitalismu se však snaží 
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především nalézt určité vzorce a podobnosti charakteristické pro fungování daného 

modelu. S ohledem na podstatu teorie výzkum práce potvrdil, že vládní strategie všech 

tří zkoumaných států ve sledovaném období 2007-2010 vykazovaly specifické a 

charakteristické rysy národních modelů kapitalismu.  

Dále výzkum ukázal, že všechny tři zkoumané státy v rozdílné míře sdílely 

neoliberální prvky vývoje trhu práce, kterými byly: nárůst vlivu soukromého sektoru, 

rozšíření individuální zodpovědnosti a především rostoucí flexibilita. Tato diplomová 

práce tedy souhlasí s tvrzením celé řady akademiků, kteří poukazují na zásadní roli 

ideologie neoliberalismu ve vývoji všech kapitalistických modelů ekonomik. Z podstaty 

definice modelů kapitalismu je tento směr vývoje pracovního trhu v mnoha ohledech 

blíže Velké Británii (LME) než Německu (CME) a Francii (SME). 

Primárním cílem této práce nebylo zkoumat vliv politiky EU na proměnu vládní 

strategie na trhu práce ve Velké Británii, Německu a Francii. Výzkum práce však 

odhalil, že všechny tři státy v letech 2007-2010 zvolily do určité míry odlišnou 

politickou strategii, která souvisela s jejich národními modely kapitalismu, předchozím 

vývojem a vedla k rozdílným výsledkům.  

Političtí představitelé ve Velké Británii, Německu a Francii se v období 2007-

2010 s evropským konceptem flexikurity příliš neztotožnili. Není možné říci, že by vůči 

pojmu zaujali negativní stanovisko, na druhou stranu ve všech třech státech chyběl 

koordinovaný holistický přístup k implementaci konceptu flexikurity do národních 

politických rámců a u mnoha důležitých reforem či vládních dokumentů nebyl pojem 

flexikurity zmíněn vůbec. V NPR Velké Británie, Německa a Francie pro období 2008-

2010 byl koncept flexikurity zmíněn jen velice okrajově a chyběla explicitní formulace 

jeho čtyř základních aspektů. Sociální partneři ani v jednom ze tří zkoumaných států 

nepoužívali pojem flexikurity pro komunikaci reforem trhu práce.  

Na základě výsledků výzkumu této práce je možné konstatovat, že koncept 

flexikurity nepřispěl do konce roku 2010 k naplnění cíle EU, kterým bylo dosáhnout 

harmonizace a sjednocení pracovních trhů národních států.  
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Summary 

 

The Lisbon Strategy, i.e. the EU’s ten-year plan with a highly complex structure 

and specific objectives, came into force in March 2000. Its main aim was to create “the 

most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world capable of 

sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion”. 

One of the priorities was to modernise the labour market through balancing security and 

flexibility. The concept of flexicurity was incorporated in the EU’s Lisbon Strategy in 

2007-2010. It was implemented by the Open Method of Coordination, meaning that the 

EU had basically no power to influence the Member States’ transposition of flexicurity 

into their national policies. 

The present thesis is based on the work of Peter A. Hall and David Soskice, who 

classify capitalist economies based on the degree of market coordination. They 

distinguish liberal market economies and coordinated market economies, represented in 

the present study by the United Kingdom and Germany respectively. Hall and Soskice’s 

theory has been criticised mainly for its dualistic approach. One of the most influential 

and constructive criticisms was elaborated by Vivien A. Schmidt, who complemented 

their dualistic model by adding the category of state-influenced market economies, 

exemplified by France in the present work. The thesis analyses the labour market 

reforms implemented in the UK, Germany and France in 2007-2010, i.e. the period 

when flexicurity was an integral part of the Lisbon Strategy. The aim of the study is to 

establish the degree of correspondence between the political reforms introduced from 

2007 to 2010 and the national models of capitalism in the three countries in question. 

The present work explores these issues also in the context of Europeanization by 

examining whether the national governments and social partners of the studied countries 

identified with the concept of flexicurity between 2007 and 2010.  

Using the method of a comparative synchronous case study, the research shows 

that not all labour market reforms were in full compliance with the national models. 

However, all three governments showed specific features characteristic of their national 

models of capitalism in the studied period. The results also indicate that the political 

representatives and social partners of the United Kingdom, Germany and France did not 

identify with the flexicurity concept as such in 2007-2010. 

  



66 

 

Bibliografie 

Primární zdroje 

Accord national interprofessionnel du 14 novembre 2008 relatif à la gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences. Dostupné na: http://www.journal-

officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2009/0032/CCO_20090032_0032_0010.pdf 

 

Breen E., „Contribution to the EEO Autumn Review 2006 ‘Flexicurity’“, European 

Employment Observatory, listopad 2006, 11. Dostupné na: 

http://www.metiseurope.eu/content/pdf/flexicurite/20_uk.pdf.pdf (staženo 13. 3. 2017). 

 

Carley M., „Partnership deal agreed in papermaking industry“, EurWORK European 

Observatory of Working Life, 12. září 2007, Dostupné na: 

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/partnership-deal-

agreed-in-papermaking-industry 

 

Department for Work and Pensions, Building, Britain’s Recovery: Achieving Full 

Employment, prosinec 2009, Dostupné na: http://www.dwp.gov.uk/docs/building-

britains-recovery.rtf (staženo 7. 2. 2017). 

 

Department for Work and Pensions, Employment and Support Allowance: Customer 

and staff experiences of the face-to-face Work Capability Assessment and Work- 

Focused Health-Related Assessment (Londýn: Department for Work and Pensions, 

2010), 72. Dostupné na: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/214494/r

rep719.pdf (staženo 12. 2. 2017). 

 

Department for Work and Pensions, Impacts and Costs and Benefits of the Future Jobs 

Fund, říjen 2012, 83. Dostupné na: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/223120/i

mpacts_costs_benefits_fjf.pdf (staženo 3. 2. 2017). 

 

Deutscher Bundestag, introduced by the Federal Government Draft Act for the 

Promotion of Families and Household related-Services (Family Benefits Act), 7. 

listopadu 2008. Dostupné na:  

https://www.bundestag.de/en/parliament/function/legislation/05involrat/245860 

(staženo 7. 3. 2017).  

 

European Council, Lisbon European Council 23 and 24 March 2000. Presidency 

conclusion, Lisabon, 2000. Dostupné na: 

http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm (staženo 3. 11. 2016). 

 

European Commission, Étude sur le marché du travail France, Lucemburk, 2007, 142. 

Dostupné na: http://aei.pitt.edu/34967/1/A687.pdf (staženo 20. 3. 2017). 

 

 

 

 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2009/0032/CCO_20090032_0032_0010.pdf
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2009/0032/CCO_20090032_0032_0010.pdf
http://www.dwp.gov.uk/docs/building-britains-recovery.rtf
http://www.dwp.gov.uk/docs/building-britains-recovery.rtf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/223120/impacts_costs_benefits_fjf.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/223120/impacts_costs_benefits_fjf.pdf
https://www.bundestag.de/en/parliament/function/legislation/05involrat/245860
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
http://aei.pitt.edu/34967/1/A687.pdf


67 

 

European Commission, Towards Common Principles of Flexicurity:  

More and better jobs through flexibility and security, Lucemburk, 2007. Dostupné na: 

http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-

dictionary/flexicurity (staženo 20. 12. 2016). 

 

European Commission, Summary Report of Mission for Flexicurity Visit in France 19 

May 2008, Brusel, 19. května 2008. Dostupné na: 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=653&langId=en. (staženo 14. 2. 2017) 

 

European Commission, Flexicurity in Europe. Administrative Agreement JRC N°31962-

2010-11 NFP ISP - FLEXICURITY 2 Final Report, Lucemburk, 2013. Dostupné na: 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10227&langId=en. (staženo 31.1.2017). 

 

European Parliament, The Open Method of Coordination. European Parliamentary 

Research Service, říjen 2014. Dostupné na: 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542142-Open-Method-of-

Coordination-FINAL.pdf (staženo 27. 3. 2017).  

 

European Parliament, The impact of new forms of labour on industrial relations and the 

evolution of labour law in the European Union, Policy Department 

Economic and Scientific Policy, červen 2008. Dostupné na: 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24292/2

0110718ATT24292EN.pdf (staženo 28. 3. 2017).  

 

Federal Republic of Germany, National Action Plan for Employment Policy, 2004, 96. 

Dostupné na: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3249&langId=en (staženo 6. 

3. 2017).  

 

Perrine F., Short-time working schemes in France and Germany: how do they differ?, 

(Paris: Ministère de l'Économie et des Finances, Trésor-Economics č. 107, listopad 

2012). Dostupné na: https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/382526 (staženo 16. 2. 

2017). 

 

Funk L., „New legislation promotes 'minor jobs'“, EurWORK European Observatory of 

Working Life, 5. března 2003, Dostupné na:  

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/new-legislation-

promotes-minor-jobs (staženo 3. 3. 2017). 

 

Germany’s National Reform Programme 2008 – 2010, 20. srpna 2008, Dostupné na: 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6195&langId=en (staženo 20. 3. 2017). 

 

Grimault S., „France: Flexicurity and industrial relations“, EurWORK European 

Observatory of Working Life, 14. září 2009. Dostupné na:  

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-

information/national-contributions/france/france-flexicurity-and-industrial-relations 

(staženo 16. 1. 2017). 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=653&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10227&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3249&langId=en
https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/382526
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6195&langId=en


68 

 

Her Majesty’s Government, Leitch Review of Skills, Prosperity for all in the global 

economy - world class skills Final Report (Norwich: HM Treasury, prosinec 2006), 145. 

Dostupné na: http://dera.ioe.ac.uk/6322/1/leitch_finalreport051206.pdf (staženo 16. 2. 

2017). 

 

Her Majesty’s Government, Lisbon Strategy for Jobs and Growth: UK National Reform 

Programme (Londýn: Office of Public Sector Information, září 2008), 39. Dostupné na: 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6172&langId=en. (staženo 10.2.2017).  

 

ICF GHK, Evaluation of flexicurity 2007-2010: Final Report, A report by ICF GHK to 

European Commission, Directorate-General Employment, Social Affairs and Equal 

Opportunities, (Birmingham: ICF GHK, 30. října 2012), 145. Dostupné na: 

ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10018&langId=en (staženo 4. 1. 2017). 

 

International Labour Organization, „Public employement services in Europe“, 2015, 16. 

Dostupné na: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/---

cepol/documents/publication/wcms_434599.pdf (staženo 5. 3. 3017).  

 

Kraemer B., „Germany: Flexicurity and industrial relations“, EurWORK European 

Observatory of Working Life, 14. září 2009. Dostupné na:  

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-

information/national-contributions/germany/germany-flexicurity-and-industrial-

relations (staženo 27. 2. 2017). 

 

Lefresne F., „Social partners sign agreement on labour market reform“, 

EurWORK European Observatory of Working Life, 16. března 2008. Dostupné na: 

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/social-partners-sign-

agreement-on-labour-market-reform (staženo 7. 2. 2017). 

 

Loi n° 2007-130 du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social, JORF n° 27, 1. 

2. 2007. 

 

Loi n° 2008-758 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, JORF n° 

0148, 26. 6. 2008. 

 

Loi n° 2008-758 du 1 août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs 

d'emploi, JORF n° 0179, 2. 8. 2008. 

 

Loi n° 2008-789 du 28 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme 

du temps de travail, JORF n° 0194, 21. 8. 2008. 

 

Loi n° 2008-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation 

professionnelle tout au long de la vie, JORF n° 0273, 25. 11. 2009. 

 

Marginson P., „Workplace survey indicates mixed impact of legislation on employer 

practice“, EurWORK European Observatory of Working Life, 18. září 2006, Dostupné 

na:  

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/workplace-survey-

indicates-mixed-impact-of-legislation-on-employer-practice (staženo 27. 1. 2017). 

 

http://dera.ioe.ac.uk/6322/1/leitch_finalreport051206.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6172&langId=en
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/---cepol/documents/publication/wcms_434599.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/---cepol/documents/publication/wcms_434599.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/social-partners-sign-agreement-on-labour-market-reform
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/social-partners-sign-agreement-on-labour-market-reform
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/workplace-survey-indicates-mixed-impact-of-legislation-on-employer-practice
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/workplace-survey-indicates-mixed-impact-of-legislation-on-employer-practice


69 

 

Ludwig K. V. a Giernalczyk H., „Parental allowance (Elterngeld) – An innovative 

policy“, (European Employment Observatory Germany, Mnichov: 31. července 2009), 

9. Dostupné na: http://www.economix.org/assets/content/Parental%20allowance.pdf 

 

Ludwig K. V., „Flexicurity in Germany“, (European Employment Observatory 

Mnichov: listopad 2006), 9. Dostupné na: 

http://www.economix.org/Flexicurity%20in%20Germany.pdf 

 

Ministère de l'économie de l'industrie, et de l'emploi, Stratégie de Lisbonne pour la 

croissance et l'emploi - Programme national français de réforme 2008-2010, (Paříž: La 

documentation française, octobre 2008), 67. Dostupné na: 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000676/index.shtml 

(staženo 10. 2. 2017). 

 

National Audit Office (NAO), Train to Gain: Developing the skills of the workforce, 

Londýn: The Stationery Office, 21. července 2009. Dostupné na: 

https://www.nao.org.uk/report/train-to-gain-developing-the-skills-of-the-workforce/ 

(staženo 16. 2. 2017). 

 

OECD LEED Forum on Partnership and Local Governance, Germany “Perspective 50 

Plus” – Employment pacts for older workers in the regions, 2006. Dostupné na: 

http://www.oecd.org/cfe/leed/37729545.pdf (staženo 4. 3. 2017).  

 

OECD, Thematic follow-up review of policies to improve labour market prospects for 

older workers, GERMANY (situation mid-2012), 2012, 9. Dosupné na: 

https://www.oecd.org/els/emp/Older%20Workers%20Germany-MOD.pdf (staženo 10. 

3. 2017).   

 

The Unquoted Companies Groups (UCG), Memorandum by the Unquoted Companies 

Group, House of Lords European Union - Written Evidence, 27. března 2007. Dostupné 

na: 

https://www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldeucom/120/120we30.ht

m (staženo 13. 2. 2017). 

 

Simms M., „United Kingdom: Flexicurity and industrial relations“, 

EurWORK European Observatory of Working Life, 14. září 2009. Dostupné na:  

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-

information/national-contributions/united-kingdom/united-kingdom-flexicurity-and-

industrial-relations (staženo 13. 2. 2017). 

 

Vogel S., „Steady rise in temporary agency work“, EurWORK European Observatory of 

Working Life, 26. listopadu 2006. Dostupné na:  

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/steady-rise-in-

temporary-agency-work 

http://www.economix.org/assets/content/Parental%20allowance.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000676/index.shtml
https://www.nao.org.uk/report/train-to-gain-developing-the-skills-of-the-workforce/
http://www.oecd.org/cfe/leed/37729545.pdf
https://www.oecd.org/els/emp/Older%20Workers%20Germany-MOD.pdf
https://www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldeucom/120/120we30.htm
https://www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldeucom/120/120we30.htm
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/united-kingdom/united-kingdom-flexicurity-and-industrial-relations
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/united-kingdom/united-kingdom-flexicurity-and-industrial-relations
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/united-kingdom/united-kingdom-flexicurity-and-industrial-relations
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/steady-rise-in-temporary-agency-work
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/steady-rise-in-temporary-agency-work


70 

 

Sekundární zdroje 

Monografie 

Börzel T. A. a Risse T., „Conceptualizing the Domestic Impact of Europe“, in The 

Politics of Europeanization, eds. Featherstone K. a Radaelli M. C (Oxford: Oxford 

University Press, 2003). 

 

Bruno A., The Diversity of Modern Capitalism (Oxford: Oxford University Press, 

2003). 

 

Clasen J. (ed.), Comparative Social Policy: Concepts, Theories and Methods (Oxford: 

Blackwell Publishers, 1999). 

 

Dančák B., Fiala P. a Hloušek V. (eds.), Evropeizace: Nové téma politologického 

výzkumu (Brno: Mezinárodni politologický ústav, 2005). 

 

Featherstone K., Kornelakis A. a Zartaloudis S., „Conceptualising the Lisbon Strategy: 

Europeanization and Varieties of Capitalism“, in The EU's Lisbon Strategy: Evaluating 

Success, Understanding Failure, eds. Copeland P. a Papadimitriou D. (UK: Palgrave 

Macmillan, 2012). 

 

Featherstone K. a Radaeli C. M., The Politics of Europeanization (Oxford: Oxford 

University Press, 2003). 

 

Hall P. A. a Soskice D., Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of 

Comparative Advantage (Oxford: Oxford University Press, 2001). 

 

Chandler A. D. Jr., Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism (The 

Belknap Press: 1994). 

 

Karlas J., „Komparativní případová studie“, in Jak zkoumat politik, Kvalitativní 

metodologie v politologii a mezinárodních vztazích, ed. Drulák P. (Praha: Portál, 2008). 

 

Laulom S., „System of Employee Representation in Enterprises in France“, in System of 

Employee Representation at the Enterprise 11, ed. Blanpain R. et al. (Tokyo: Japan 

Institute for Labour Policy and Training, 2012). 

 

Madsen P. K., „Flexicurity through labour market policies and institutions in Denmark“, 

in Employment stability in an age of flexibility – Evidence from industrialized countries, 

eds. Auer P. a Cazes S. (International Labor Office: 3. ledna, 2003). 
 
Rovná L., Kasáková Z. a Váška J. (eds.), Evropská unie v členských státech a členské 

státy v Evropské unii (Praha: Eurolex Bohemia, 2007). 

 
Shonfield A., Modern Capitalism, (Oxford: Oxford University Press, 1968). 

 



71 

 

Schmidt V. A., „Varieties of capitalism: A Distinct French Model?“, in The Oxford 

Handbook of French Politics, eds. Elgie R., Grossman E. a Mazur A. G. (Oxford: 

Oxford University Press, 2016). 

Schmidt V. A., The Futures of European Capitalism (Oxford: Oxford University Press, 

2002). 

 

Tuchszirer C., „France An unemployment insurance system ill-adapted to the economic 

crisis“, in Unemployment benefit systems in Europe and North America: reforms and 

crisis, ed. Florence Lefresne. (Brusel: European Trade Union Institute, 2010). 

Odborné články a studie 

Almond P. a Menedez M. G., „Varieties of capitalism: the importance of political and 

social choices“, Transfer: European Review of Labour and Research 12, č. 3 (2006): 

407-425, http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/102425890601200309 (staženo 

20.1.2017).  

 

Berthet T., „Flexicurity: An Obsolete Concept for the European Employment Strategy 

and National Debates?“, Draft Paper presented at the ECPR General Conference, 

Reykjavik, (2011). Dostupné na: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/35bcda29-

1924-430d-8981-28326275199c.pdf (staženo 3. 2. 2017).  

 

Engbom N., Detragiache E. a Raei F., „The German Labor Market Reforms and Post-

Unemployment Earnings“, (IMF Working Paper, červenec 2015), 25. Dostupné na: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15162.pdf (staženo 26. 2. 2017). 

 

Eurydice, informační síť o vzdělávání v Evropě, Struktury systémů vzdělávání, odborné 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Míra ochrany zaměstnanců a tržní kapitalizaci akciových trhů u 13 

členských států OECD (index 0-1) 

 
 

(Zdroj: Hall, Soskice, „Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of 

Comparative Advantage“, s. 19.) 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2: Procentuální zastoupení pracujících na dočasný pracovní úvazek 

v členských státech EU, v poměru ke všem ekonomicky aktivním obyvatelům 

 

(Zdroj: Eurostat) 
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Příloha č. 3: Průměrná investice zaměstnavatelů v členských státech EU do 

odborného vzdělávání zaměstnanců v roce 2010 (EUR/osobu/rok) 

 

(Zdroj: Eurostat) 

 

 

 

Příloha č. 4: Míra ochrany zaměstnanců ve vybraných státech OECD (index) 

 

(Zdroj: OECD) 
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Příloha č. 5: Maximální možná doba trvání státní podpory v nezaměstnanosti 

v roce 2010 (údaje jsou uváděny v měsících, pro osoby starší 55 let s platnou 

pracovní smlouvou) 

 

(Zdroj: OECD) 

 

 

 

 

 

 


