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1 ÚVOD 

 
Evropská strategie zam stnanosti a Evropský proces sociálního za le ování jsou 

významné evropské procesy trhu práce, které spolu úzce souvisejí, nebo  jsou zam eny  na 
snižování nezam stnanosti, v etn  nezam stnanosti dlouhodobé, a na zamezení vylu ování 
lidí z trhu práce a ze života spole nosti. Cílem obou proces  je zvýšení úrovn  zam stnanosti 
pomocí strukturálních zm n na trhu práce, rozdíl však spo ívá v tom, že Evropská strategie 
zam stnanosti je zam ena na zlepšení efektivnosti trhu práce a zvýšení celkové 
zam stnanosti, zatímco  Evropský proces sociálního za le ování je zam en na zvýšení 
zam stnanosti t ch skupin obyvatelstva, které stojí zcela mimo trh práce (osoby vylou ené). 

Evropská strategie zam stnanosti je založena na koordinaci politik zam stnanosti 
lenských zemí Evropské unie. K jejímu zahájení došlo v listopadu 1997 na zvláštním 

zasedání Evropské rady v Lucemburku p ijetím prvních spole ných sm rnic zam stnanosti. 
Evropský proces sociálního za le ování je založen na koordinaci procesu sociálního 
za le ování znevýhodn ných skupin obyvatelstva do života spole nosti v  lenských zemích 
Evropské unie. K jeho zahájení došlo v prosinci 2000 na zasedání Evropské rady v Nice 

ijetím spole ných cíl  v boji proti chudob  a sociálnímu vylu ování.  
Oba procesy, tj. Evropská strategie zam stnanosti a  Evropský proces sociálního 

za le ování prošly svým vývojem  a jejich ko eny sahají do po átku 90. let, kdy v Evrop  
došlo k výraznému nár stu nezam stnanosti v etn  nezam stnanosti dlouhodobé. Zárove  
jsou oba procesy úzce spjaty se Strategií obnovy a dalšího rozvoje Evropské unie, pro kterou 
se vžil název Lisabonská strategie.  

Evropská strategie zam stnanosti, Evropský proces sociálního za le ování a Lisabonská 
strategie jsou zna  obsáhlé a rychle se vyvíjející procesy, které se vzájemn  prolínají. Cílem 
této publikace je podat tená i p ehled o vývoji t chto proces  a zhodnotit dosažené výsledky.   
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2 SOCIÁLN -POLITICKÝ KONTEXT EVROPSKÉ UNIE  

Koncem 20. století došlo v Evrop  k vysokému nár stu nezam stnanosti,  a to zvlášt  
nezam stnanosti dlouhodobé, a k vylu ování znevýhodn ných skupin obyvatelstva z trhu 
práce a následn  z „hlavního proudu“  života spole nosti. Z tohoto d vodu položila Evropská 
unie d raz na zvýšení zam stnanosti a na sociální za le ování znevýhodn ných skupin 
obyvatelstva do života spole nosti. V druhé polovin  90. let se proto rozvinul proces 
Evropské strategie zam stnanosti a od roku 2000 Evropský  proces sociálního za le ování. 
Ko eny t chto proces  však sahají do po átku 90. let, kdy se vysoká nezam stnanost stává 
spole ným evropským problémem a kdy jsou soub žn  na trhu práce identifikovány skupiny 
obyvatelstva, které jsou znevýhodn ny v p ístupu na trh práce a dochází k jejich sociálnímu 
vylu ování ze života spole nosti. V d sledku t chto jev  je možno vysledovat v evropském 
pojímání politik nový p ístup, jehož cílem se stalo dosažení koordinace politik lenských zemí 
v sociální oblasti, p edevším v oblasti zam stnanosti a sociálního za le ování.  

2.1 Evropská sociální politika 
Snahy o nápravu sociálních problém  mají na evropském kontinentu více než stoletou 

tradici. Vývoj sociální politiky v jednotlivých zemích však neprošel  jednotným sm rem a se 
stejnou intenzitou. Sociální politiky se v jednotlivých zemí liší, jak pokud se týká výše 
vynakládaných prost edk , tak p edevším v pojetí role státu p i ešení sociálních problém . 

esto se v pr hu 20. století v Evrop  vyvinuly ty i základní typy sociálních systém , 
emž je zmi ován i typ pátý, který je formulován v souvislosti s p echodem 

st edoevropských a východoevropských ekonomik z režimu centrálního plánování na tržní 
hospodá ství. Tento typ je charakterizován v EU podpr rnými výdaji na sociální politiku.  

tšina studií zabývající se sociální politikou v Evrop  zmi ují následující ty i 
sociální modely a jejich hlavní znaky: viz nap .: Adnet a Hardy (2005, str. 21-24): 

 Jižní typ edstavuje takové nastavení systému, kde k redistribuci p íjm  a bohatství, 
stejn  tak jako k regulaci trhu práce, dochází pouze v malé mí e. Velkou roli zde naopak 
hraje široká rodina a církevní instituce. Zam stnanost žen je v t chto zemích, ke kterým 
pat í ecko, Portugalsko, jižní Itálie a Špan lsko, velmi nízká. 

 V liberálním nebo také reziduálním systému je trh práce z velké ásti ponechán volnému 
sobení tržních sil, za ešení sociálních problém  je pak v duchu laissez-faire odpov dný 

každý jedinec sám. Záchranná sí  je ur ená jen pro ty, kte í to nejvíce pot ebují. Podpora 
se poskytuje v minimální mí e s cílem zajistit konkurenceschopnost podnikové sféry 
a nesnižovat pracovní motivaci. Ve ejné výdaje na zdravotnictví, školství i rodinnou 
politiku jsou v t chto angloamerických zemích (Velká Británie, Irsko) nižší než ve zbytku 
západní Evropy. 

 Ve Francii, N mecku i Rakousku dominuje korporativní (n kdy též konzervativní i 
kontinentální) typ sociální politiky. Stát zde klade mnohem v tší d raz na omezení 

sobení tržních sil, stanovuje siln  ochraná ské pracovní právo i samotný sociální 
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systém. Sociální zabezpe ení je postaveno na ve ejném pojišt ní, které je financováno 
prost ednictvím pr žného systému (PAYG). Cílem je nejen p edcházet sociálním 
rizik m, ale zajistit p íjemci i ur itý životní standard. 

 Nejsiln jší postavení má ve ejný sektor v sociáln -demokratickém (nebo také 
skandinávském) modelu. Stát v tomto p ípad  odstra uje omezení, která tržní síly kladou 
na sociální, ekonomické i politické chování jednotlivc . Systém je postaven na 
celospole enské solidarit , p erozd lování bohatství i p íjm  dosahuje vysokého stupn . 
V zemích jako Švédsko, Finsko, Dánsko, Norsko i Nizozemí p evládá vysoká míra 
pracovní participace, investic do v dy a výzkumu a významn  se prosazuje aktivní 
politika zam stnanosti. Spole enský konsensus pak pat í k pilí m tohoto modelu. 

es tato teoretická vymezení sociálních model  se na evropské p  objevují diskuse 
o jednom spole ném tzv. Evropském sociálním modelu. Evropský parlament schválil v zá í 
roku 2006 zprávu Evropský sociální model budoucnosti (Evropský parlament, 2006), ve které 
definuje tento pojem, pojmenovává výzvy, které p ed Evropou v sociální a ekonomické 
oblasti stojí, a p idává ur ité návrhy ešení aktuálních i budoucích problém . Podle zprávy se 
pod tímto ozna ením rozumí:  

„Evropský sociální model odráží spole ný soubor hodnot, založený na zachování míru, 
sociální spravedlnosti, rovnosti, solidarit , podpo e svobody a demokracie a dodržování 
lidských práv.“  

Nejedná se tedy o jeden model sociální politiky, ale má se na mysli soubor hodnot, 
které jsou spole né všem evropským zemím. I když zpráva p iznává, že lenské státy mají 
odlišné sociální systémy a realizují své hodnoty r znými zp soby, navrhuje kroky, pomocí 
nichž by m lo dojít k v tší harmonizaci a centralizaci sociální politiky na evropskou úrove . 
Odmítá nap íklad konkurenci jednotlivých sociálních systém , požaduje zajistit ur itou 
úrove  sociálních jistot a volá po v tší harmonizaci nep ímých daní. Jak uvádí nap . Fajmon 
(2008, str. 23-31), nebere p i tom v potaz, že jednotlivé státy ve svém vývoji zatím nedosáhly 
shodné životní úrovn  a že nap íklad zvýšení nep ímých daní v chudších zemích evropské 
sedmadvacítky povede ke snížení blahobytu jejich ob an . Mén  vysp lé státy také nebudou 
moci využívat své komparativní výhody v podob  nižších daní i náklad  na pracovní sílu, 
což m že vést k ohrožení procesu reálné konvergence, který p edstavuje základní cíl jiné 
priority EU – politiky hospodá ské a sociální soudržnosti. 

Po p íchodu hospodá ské krize a p edevším po promítnutí se ekonomických problém  
do p íjmových stránek ve ejných rozpo  se diskuse o jednotném evropském sociálním 
modelu dostala áste  do ústraní. Jednotlivé státy musí ešit obrovské deficity ve ejných 
rozpo , mj. pomocí snižování výdaj  na sociální politiku a politiku zam stnanosti. 
Minimáln  do té doby, než v tšina evropských zemí dá své ve ejné finance do po ádku a než 
dojde k obnovení a pokro ení v procesu konvergence, m ly by snahy o centralizaci evropské 
sociální politiky pln  respektovat odlišné tradice a hospodá skou výkonnost jednotlivých 
lenských stát .  
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Rozdíly v systémech sociální politiky v Evrop  jsou zárove  dány konkrétní 
politickou situací. Sociáln -demokratické vlády typicky up ednost ují v tší míru sociální 
ochrany a státního intervencionismu, liberální strany se naopak snaží vládní paternalismus 
omezit. Sociální politika pat í zárove  k jednomu ze základních témat, které politické strany 
používají v boji o hlasy voli . To p edstavuje hlavní d vod, pro  v oblasti sociální sféry 
doposud nedošlo k v tší koordinaci. 

es veškeré tyto výhrady spojuje sociální politiku evropské úrovn  a roviny 
jednotlivých lenských stát  spole ný základ pro ešení sociálních problém . Je jím aktivní, 
preventivní p ístup, pomocí n hož by se m lo možným sociálním rizik m p edcházet, a ne je 
ešit až ex-post (Ku erová, 2006, str. 242). 

Postoj Evropské unie k sociální problematice není podle Cihelkové a Jakše (2004, str. 
121) v zásad  intervencionistický, akceptuje princip subsidiarity, podle kterého by 
kompetence nadnárodních orgán  m ly být omezeny pouze na ty oblasti, kde národní vlády 
nejsou samy schopny dosáhnout stanovených cíl . V len ní politik EU spadá sociální 
politika podle zn ní Lisabonské smlouvy mezi politiky se sdílenou pravomocí, neboli pat í 
k takovým, kde jsou kompetence sdílené mezi EU a národními státy.1 Evropské instituce tedy 
vytvá í pouze rámec, nemohou navrhovat a p ijímat nová pravidla bez souhlasu lenských 
zemí. V kompetenci jednotlivých stát  je pak realizace konkrétních krok . 

Dosavadní vývoj p ístup  k sociální politice z úrovn  Evropské unie souvisí se 
snahami o dokon ení vnit ního trhu. Sociální témata tak p vodn  byla pln  pod ízena 
ekonomickým cíl m. V pr hu 90. let se do pop edí dostává úsilí o zvýšení 
konkurenceschopnosti zam stnanc , podnik  i region , boj proti chudob  a vylou ení z trhu 
práce. Prakticky se jedná o p ijímání opat ení zajiš ující volný pohyb pracovních sil, 
harmonizují se minimální zdravotní a bezpe nostní standardy p i práci a evropské dotace jsou 
sm ovány na aktivní politiku zam stnanosti. Za ú elem dosažení vysoké úrovn  
zam stnanosti a zabrán ní diskriminace na trhu práce se p ijímají sociální ak ní programy, 
lenským stát m jsou pak k dispozici prost edky z Evropského sociálního fondu. Mén  

aktivní je EU v oblasti penzijních systém , dlouhodobé pé e i sociálních služeb. (Aust a kol., 
2001).  

2.1.1 Evropské charty a listiny upravující sociální tématiku 

Východisky sociální politiky na evropském kontinentu jsou dva základní dokumenty, 
které lenské státy EU p ijaly a k jejichž ustanovením se zavázaly. Prvním z nich je Evropská 
sociální charta (The European Social Charter) - dokument Rady Evropy, který lenské zem  
této celoevropské organizace ratifikovaly v Turín  roku 1961. eská a Slovenská Federativní 
Republika se k ní p idala podpisem ze Štrasburku dne 27. kv tna 1992. P vodní verze charty 
                                                             
1 V Lisabonské smlouv  jsou politiky se sdílenou kompetencí definovány následovn : Sv ují-li v ur ité oblasti 
Smlouvy Unii pravomoc sdílenou s lenskými státy, mohou v této oblasti vytvá et a p ijímat právn  závazné akty 
Unie i lenské státy. lenské státy vykonávají svou pravomoc v rozsahu, v jakém ji Unie nevykonala. lenské 
státy op t vykonávají svou pravomoc v rozsahu, v jakém se Unie rozhodla svou pravomoc p estat vykonávat. 
(Lisabonská smlouva, 2007, Hlava I, Druhy a oblasti pravomocí Unie).  
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zaru uje Evropan m nap . právo na práci, bezpe né pracovní podmínky, spravedlivou 
odm nu za práci, na kolektivní vyjednávání, ale také právo na sociální zabezpe ení i ochranu 
zdraví. V roce 1996 došlo k p íprav  revize Evropské sociální charty, která vešla v platnost 
v roce 1999. Ta rozši uje stávající soubor práv o další, jako právo na stejné p íležitosti a rovné 
zacházení, právo starých osob na sociální ochranu, právo na ochranu p ed chudobou 
a sociálním vylou ením i právo na bydlení. Charta zárove  definuje rámec napln ní t chto 
práv, konkrétní kroky jsou však pln  v kompetenci jednotlivých lenských zemí. (Council of 
Europe, 2010). 

Druhým významným dokumentem, tentokrát vznikajícím již na p  Evropského 
spole enství, se stala Charta základních sociálních práv zam stnanc  (Community Charter of 
the Fundamental Social Rights of Workers) ijatá Evropskou radou v roce 1989. Jak však 
uvádí nap . Ku erová (2001, str. 5-10), její v len ní do zakládajících smluv Evropských 
spole enství neprobíhalo hladce. S Chartou zpo átku nesouhlasila Velká Británie, která 
kritizovala p íliš velkou ochranu práv pracujících na úkor podnikání a konkurenceschopnosti 
zem . Až vým na na postu ministerského p edsedy v roce 1997, kdy zástupce konzervatist  
Johna Majora vyst ídal labourista Tony Blair, zm nila postoj zem  k dokumentu. Velká 
Británie k Chart  p istoupila a dokument tak mohl být za azen do kapitoly o sociální politice 
v Amsterdamské smlouv . Charta základních sociálních práv zam stnanc  zakotvuje do 
zna né míry podobná práva jako Evropská sociální charta, více však akcentuje svobody 
související s budováním vnit ního trhu. Mimo jiné tedy zaru uje následující základní sociální 
práva (Eurofound, 2009):  

 svoboda pohybu pracujících po celém území Spole enství 
 svobodná volba povolání a spravedlivá odm na 
 zlepšování životních a pracovních podmínek (právo na každotýdenní odpo inek 

a placenou dovolenou) 
 právo na p im enou sociální ochranu a p im enou úrove  dávek sociálního 

zabezpe ení2  
 právo na kolektivní vyjednávání, právo na stávku 
 ístup k odborné p íprav  na povolání a stálému vzd lávání 
 zajišt ní rovného zacházení s muži a ženami ve všech aspektech výkonu prá 
 oprávn ní pracujících mít v dob  odchodu do d chodu takové zdroje, které mu umožní 

stojnou životní úrove  
Garantování základních sociálních práv je pak prost ednictvím legislativních opat ení 

i kolektivních smluv na odpov dnosti lenských stát . 
Sociální tématika hrála významnou úlohu také p i p íprav  a schvalování Smlouvy pro 

Evropu 21. století (tzv. Lisabonské smlouvy), která byla nakonec podepsána 13. prosince 
2007 a v platnost vstoupila o dva roky pozd ji – 1.12.2009. Lisabonská smlouva totiž 
obsahuje kontroverzní Chartu základních práv ob an  EU (Charter of Fundamental Rights of 
the EU), která zaru uje mj. hlubší sociální, antidiskrimina ní i environmentální práva 
(Eurofound, 2008). Výjimku z této charty si v pr hu vyjednávání Lisabonské smlouvy 
kv li obav  z vnucování práv homosexuál i euthanasie zajistilo katolické Polsko a dále 
Velká Británie, jejíž námitky sm ovaly proti právním a ekonomickým dopad m aplikace 
                                                             
2 Otázkou u tohoto bodu je, co slovo „p im ený“ znamená. 



          
                                                                                                          

 
    Evropský sociální fond 
    Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 
 
        

Název projektu: Kvalitní vzd lání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatn ní absolvent  VŠE 
na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102  

9 
 

nadm rn  pojatých sociálních práv. Také eská republika nakonec získala výjimku z Charty 
základních práv ob an  EU, která však vstoupí v platnost až s další zm nou zakládajících 
smluv EU, pravd podobn  se vstupem Chorvatska do EU. U nás byla nejvíce diskutovaným 

vodem nejistota z prolomení Benešových dekret .  

2.1.2 Instituce a nástroje sociální politiky EU 

Právním základem upravujícím sociální politiku EU je hlava X Lisabonské smlouvy 
s názvem Sociální politika. Koordina ní a legislativní innost má v rámci svých pravomocí na 
starosti Evropská komise, která iniciuje návrhy sm rnic a vydává zelené a bílé knihy, strategie 
i sd lení. Na postu komisa e vyst ídal v únoru roku 2010 Vladimíra Špidlu Ma ar László 

Andor. K dispozici mu je Generální editelství pro zam stnanost, sociální v ci a rovné 
íležitosti. Rada pro zam stnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spot ebitele pak 

schvaluje legislativní návrhy p icházející od Komise a dále pomocí tzv. otev ené metody 
koordinace stanovuje a vyhodnocuje spole né cíle a priority sociální politiky EU. 
V Evropském parlamentu p sobí Výbor pro zam stnanost a sociální v ci a Výbor pro práva 
žen a rovnost pohlaví. Ve špan lském Bilbau od roku 1996 sídlí Evropská agentura pro 
bezpe nost a ochranu zdraví p i práci, ve Vídni Agentura EU pro základní práva.  

Gestorem sociální problematiky v R je Ministerstvo práce a sociálních v cí, 
praktické v ci eší eská správa sociálního zabezpe ení. Finan ní nástroje sociální politiky 

edstavují evropské strukturální fondy. Do oblasti sociální politiky (konkrétn  na cíl 
konkurenceschopnost a zam stnanost) sm uje v roce 2010 z evropského rozpo tu 11,2 mld. 
eur. P evážnou ást (10 mld. eur) iní rozpo et Evropského sociálního fondu, další prost edky 
týkající se sociální oblasti pak jdou p es Evropský fond pro p izp sobení se globalizaci 
pomáhající zam stnanc m, kte í p išli o práci v d sledku zm n ve struktu e sv tového 
obchodu, nebo prost ednictvím programu EU pro zam stnanost a sociální solidaritu 
PROGESS. (Frízlová, 2010). 

2.2 Vývoj politiky zam stnanosti a sociální politiky v evropském kontextu 
Již v ímské smlouv  z roku 1957 byla obsažena kapitola nazvaná „Sociální politika“  a 

jejím úkolem bylo prosazovat užší spolupráci mezi lenskými zem mi v rámci nejr zn jších 
tzv. politik, po ínaje sociálním zabezpe ením až po ur ité oblasti zam stnanosti. Avšak do 
pop edí se dostává význam politiky zam stnanosti a sociální politiky  až ke konci 20. století, 
kdy se nezam stnanost, chudoba a sociální vylou ení stávají tíživým problémem.  Vývoj 
politiky zam stnanosti a sociální politiky prošel t mito vývojovými etapami:  

 Od založení Evropského spole enství v roce 1957 byla spolu s vytvá ením spole ného 
trhu postupn  p ijata spole ná pravidla, která se týkala specifických záležitostí trhu 
práce, p edevším bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a rovného zacházení. Již 
v roce 1960 byl založen Evropský sociální fond, který se na dlouhá léta stal jediným 
nástrojem pro ešení sociálních otázek a pro boj s nezam stnaností, která však v dob  
založení fondu nep edstavovala  v Evrop   problém.  
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 V roce 1992 byla p ijata Maastrichtská smlouva, jejíž p íprava byla v sociální oblasti 
zam ena na její komunitarizaci. Avšak práv  vlastní p íprava této smlouvy ukázala, 
jak ožehavým tématem jsou snahy o koordinaci sociální politiky na evropské úrovni. 

edevším pro Velkou Británii byly návrhy na komunitarizaci sociální sféry 
nep ijatelné. Na základ  kompromisu tak byly nakonec zakládající smlouvy rozší ené 
o problematiku vzd lávání, kultury, zdravotnictví a ochrany spot ebitele. Jedenáct 
lenských zemí mimo Velké Británie podepsalo Dohodu o sociální politice, ve které 

se rozhodlo nadále rozvíjet principy ukotvené v Sociální chart . Evropská rada tím 
získala pravomoc schvalovat sm rnice stanovující minimální požadavky v oblastech 
zlepšování pracovních podmínek, informování pracovník  a konzultace s nimi, 
rovnost p íležitostí mezi muži a ženami na trhu práce i zapojení osob vylou ených 
z trhu práce. Jednomyslné rozhodování Evropské rady se pak požadovalo 
(Maastrichtská smlouva, 1992, l. 118-129) u sociálního zabezpe ení a sociální 
ochrany pracovník , ochrany pracovník  p i skon ení pracovního pom ru 
zastupování a kolektivní obrany zájm  pracovník  a finan ních p ísp vk  na 
podporu zam stnanosti a na vytvá ení pracovních p íležitostí 

 V roce 1993 p edložila Evropská komise na základ  výzvy Evropské rady (Koda , 
erven 1993) Bílou knihu „R st, konkurenceschopnost, zam stnanost – výzvy a cesty 

vp ed pro 21. století“, ve které byla zpracována strategie vedoucí ke snížení 
nezam stnanosti a zvýšení ekonomického r stu s pozorností zam enou na rozvoj 
lidských zdroj .  Tato strategie byla zasazena do makroekonomického kontextu, 
jehož hlavním rysem se stala  otev ená a decentralizovaná ekonomika založená na 
konkurenci a solidarit . Bílá kniha se stala základnou pro diskusi zam enou na 
problematiku tvorby pracovních míst a zvlášt  na vytvá ení lepších pracovních 

íležitostí na trhu práce pro znevýhodn né uchaze e o zam stnání, neboli diskusi o 
mechanismech, s jejichž pomocí  je možno  p erozd lovat nejen zdroje, ale také 

íležitosti k dosažení p íjmu. Výsledkem diskuse bylo za azení politiky 
zam stnanosti mezi evropské priority a otev ení prostoru pro spole ný postup p i 
vytvá ení evropské politiky zam stnanosti. V roce 1994 p ijala Evropská rada (Essen, 
prosinec 1994) první spole ný program pro snížení  nezam stnanosti. 

 V roce 1997 byla podepsána Smlouva o založení Evropského spole enství ve zn ní 
ijatém na zasedání Evropské rady v Amsterodamu (dále Amsterodamská smlouva), 

která p edstavuje významný pokrok v rozvoji evropské politiky zam stnanosti. 
ležitou zm nou v této smlouv  bylo za azení nové kapitoly s názvem 

„Zam stnanost“, která byla  v nována otázkám zam stnanosti a koordinace politik 
zam stnanosti lenských zemí. Na zvláštním zasedání Evropské rady (Lucemburk, 
listopad 1997) byl p ijat soubor prvních evropských sm rnic zam stnanosti s cílem 
rozvíjet aktivní politiku trhu práce tak, aby místo vyplácení sociálních dávek 
nezam stnaným byla zd razn na preventivní a aktiva ní opat ení trhu práce 
zam ená na zvýšení schopnosti zam stnatelnosti uchaze  o zam stnání, 

ipravenost k podnikání, zajišt ní adaptability podnik  a zam stnanc  na 
ekonomické a technologické zm ny a dosažení rovnosti pro ženy a muže a osoby se 
zdravotním postižením. Bylo rovn ž rozhodnuto, že lenské zem  budou každoro  
sestavovat národní plány zam stnanosti, které byly poprvé sestaveny pro rok 1998.  
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 V roce 2000 byla p ijata na zasedání Evropské rady (Lisabon, b ezen 2000) Strategie 
obnovy a rozvoje Evropské unie pro období 2001–2010, pro kterou se vžil název 
Lisabonská strategie. Strategickým cílem se stala podpora trvale udržitelného 
ekonomického rozvoje a zam stnanosti a posílení sociální soudržnosti Evropské unie. 
V roce 2001 byla na zasedání Evropské rady (Stockholm, b ezen 2001) dopln na 
Lisabonská strategie o otázky týkající se ekologické ochrany. Lisabonská strategie 
stanovila kvantifikovatelné cíle v oblasti ekonomického r stu a zam stnanosti: cílem 
bylo dosáhnout ro ního ekonomického r stu ve výši 3 % a do roku 2010 zvýšit  míru 
zam stnanosti na 70 %.  

 Koncem roku 2000 bylo p ijato na zasedání Evropské rady v Nice (Nice, prosinec 
2000) rozhodnutí o modernizaci Evropského sociálního modelu. Tato modernizace 
vycházela ze strategického cíle Evropské unie pro  asový horizont deseti let, tj. pro 
roky 2001–2010,  kterým bylo posílení sociální soudržnosti. Na zasedání v Nice byly 
stanoveny spole né cíle v boji proti chudob  a sociálnímu vylou ení a bylo 
rozhodnuto, že lenské zem  budou na základ  t chto cíl   sestavovat své národní 
plány boje proti chudob  a sociálnímu vylou ení (pozd ji nazvané Národní plány pro 
sociální za le ování). První  dvouleté plány byly sestaveny pro roky 2001–2002.  

 Rok 2003 se stal rokem revize Evropské strategie zam stnanosti. Zhodnocení p ti let 
Evropské strategie zam stnanosti (1998–2002) potvrdilo, že na evropském trhu práce 
došlo ke strukturálním zm nám, které p inesly zlepšení situace na trhu práce a 
snížení nezam stnanosti. Potvrdilo se však také, že s ohledem na vývoj sociáln -
ekonomické reality Evropské unie jsou další reformy trhu práce i nadále nezbytné, a 
pro Evropskou strategii zam stnanosti byly navrženy nové priority, kterými se staly 
plná zam stnanost,  vytvá ení pracovních míst s vyšší kvalitou (d raz na flexibilitu 
trhu práce v p echázejícím období vedl k vytvo ení nízko placených pracovních míst 
a vytvo ení vrstvy pracujících chudých) a sociální za le ování dlouhodob  
nezam stnaných do života spole nosti prost ednictvím trhu práce (dlouhodobé 
nezam stnanosti elila i nadále polovina nezam stnaných). 

 Rok 2005 se stal rokem revize Lisabonské strategie, která byla provedena  na základ  
hodnocení vypracované skupinou nezávislých expert . Bylo zjišt no, že postup p i 
dosahování vyty ených cíl  v rámci Lisabonské strategie byl p íliš pomalý, a byl 
proto schválen „Nový za átek Lisabonské strategie“3, ve kterém byl položen d raz na 
podporu ekonomického rozvoje a zam stnanosti, v centru pozornosti však p estala 
být ekologická ochrana a rovn ž vysoká úrove  sociální ochrany p estala být 
prvo adým cílem. 

 Na neuspokojivý stav p i dosažení cíl  Lisabonské strategie a za ú elem jejího 
dopln ní  reagovala Evropská komise p ijetím nové Sociální agendy na léta 2006-
2010. Prioritní oblastí se jednak stal pokrok sm rem k vyššímu po tu a kvalitn jším 
pracovním míst m a jednak vytvo ení soudržn jší spole nosti prost ednictvím boje 
proti sociálnímu vylou ení a diskriminaci. K napln ní t chto zám  byly mimo jiné 
vytvo eny dva nové finan ní nástroje fungující od roku 2007. Zaprvé se jedná 

                                                             
3 Sd lení jarnímu zasedání Evropské rady; COM(2005)24, Brusel: Komise Evropských 
spole enství, 2. 2. 2005. 
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o Program Spole enství pro zam stnanost a sociální solidaritu – PROGRESS, 
a zadruhé jde o Evropský fond pro p izp sobení se globalizaci. V polovin  roku 2008 
pak Evropská komise jako reakci na aktuální ekonomické a sociální problémy p ijala 
návrh Obnovené sociální agendy pro období 2008–2010, ve které je vymezeno sedm 
prioritních oblastí (Evropská komise, 2008):  

o ti a mládež – budoucnost Evropy 
o Investice do lidí: vytvá ení více a lepších pracovních míst, rozvoj nových 

dovedností 
o Mobilita 
o Delší a zdrav jší život 
o Boj proti chudob  a sociálnímu vylou ení 
o Boj proti diskriminaci a podpora rovnosti žen a muž  
o íležitosti, p ístup a solidarita v celosv tovém m ítku 

 íchod hospodá ské krize a její dopady do reálné ekonomiky a posléze i do nár stu 
nezam stnanosti v ad lenských zemí, ješt  více poukázal na fakt, že cíle p ijaté 
Lisabonskou strategií i její revizí jsou siln  závislé na probíhajícím ekonomickém 
cyklu. Po vzniku hospodá ských problém  se tak dnes pozornost Unie obrací 

edevším k obnovení ekonomického r stu a ešení problém  ve ejných financí. 
 Lisabonská smlouva, platná od prosince roku 2009, zasahuje nejviditeln ji do sociální 

oblasti za len ním Charty základních práv ob an  EU, která zajiš uje rozší ená 
sociální a antidiskrimina ní práva (viz výše). Do Smlouvy o fungování Evropské 
unie pak Lisabonská smlouva (2007, l 5a hlavy II) p idává významnou klauzuli, 
která zní: „P i vymezování a provád ní svých politik a inností p ihlíží Unie 
k požadavk m spojeným s podporou vysoké úrovn  zam stnanosti, zárukou 

im ené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vylou ení a vysokou úrovní 
všeobecného a odborného vzd lávání a ochrany lidského zdraví“. Vysoká úrove  
zam stnanosti a sociálního pokroku tak i nadále pat í k hlavním pilí m EU. 

 I p esto, že Lisabonská strategie neskon ila úsp šn  a její cíle nebyly napln ny, 
Evropská komise p išla na ja e roku 2010 s novým obdobným desetiletým plánem. 
Její p edseda José Manuel Barroso p edstavil 3.3.2010 novou koncepci pro Evropu 
s názvem Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný r st podporující 
za len ní. Ta by m la p isp t k tomu, „…aby EU vyšla z hospodá ské krize posílena, 

inila z evropské sedmadvacítky inteligentní a udržitelnou ekonomiku podporující 
za len ní a vykazující vysokou úrove  zam stnanosti, produktivity a sociální 
soudržnosti. Evropa 2020 stanoví vizi evropského sociáln  tržního hospodá ství pro 
21. století.“ (Evropská komise, 2010a). Jádrem dokumentu jsou t i priority: 

o Inteligentní r st – vyvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích. 
o Udržitelný r st – podporovat konkurenceschopn jší a ekologi jší ekonomiku 

mén  náro nou na zdroje. 
o st podporující za len ní – podporovat ekonomiku s vysokou zam stnaností, 

jež se bude vyzna ovat hospodá skou, sociální a územní soudržností. 
 Znovu jsou stanoveny ambiciózní kvantitativní cíle, které by do roku 2020 m ly být 

napln ny: 
o 75 % obyvatelstva ve v ku od 20 do 64 let by m lo být zam stnáno 
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o 3 %  HDP Evropské unie by m la být investována do výzkumu a vývoje 
o v oblasti klimatu a energie by m lo být dosaženo cíl  „20-20-20“4  
o podíl d tí, které p ed asn  ukon í školní docházku, by m l být pod hranicí 

10 % a nejmén  40 % mladší generace by m lo dosáhnout terciární úrovn  
vzd lání 

o po et osob ohrožených chudobou by m l klesnout o 20 milion  
 V sociální oblasti strategie Evropa 2020 zahrnuje již klasická témata jako dosažení 

vysoké úrovn  zam stnanosti, investování do získávání dovedností, boj proti 
chudob , zpružn ní pracovních trh , modernizace systém  sociálního zabezpe ení i 
podpora rovnosti žen a muž . Hrozby pro evropskou ekonomiku pak Komise vidí ve 
stárnutí populace a rostoucí globální konkurenci. 

 
 
 

 

                                                             
4 Jedná se o cíle, které jsou sou ástí legislativního balí ku EU zam eného na boj proti klimatickým zm nám 

a zlepšení bezpe nosti a konkurenceschopnosti dodávek energie. Cílem p ijatých opat ení je do roku 2020 
snížit emise skleníkových plyn  o 20 % proti roku 1990, zvýšit podíl obnovitelných zdroj  energií 
v celkové spot eb  na 20 % a zvýšit energetickou ú innost o 20 %. (Evropský parlament, 2008). 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA KOORDINOVANÉHO POSTUPU LENSKÝCH ZEMÍ 
EVROPSKÉ UNIE ZAM ENÁ P I EŠENÍ PROBLÉMU PRACOVNÍHO TRHU 

Vysoká nezam stnanost se po átkem 90. let stala v Evrop  tíživým problémem. Na 
základ  analýzy p in vysoké nezam stnanosti byl vypracován návrh st edn dobé strategie 
v oblasti r stu, konkurenceschopnosti a zam stnanosti, který byl p edložen Evropskou komisí 
k diskusi v roce 1993.  Nezam stnanost však byla doprovázena nár stem dlouhodobé 
nezam stnanosti, která se stala impulsem pro otev ení diskuse o modernizaci Evropského 
sociálního modelu. Teoretické p ístupy modernizace tohoto modelu jsou obsaženy v 
dokumentech o sociální politice, které byly p edloženy Evropskou komisí k diskusi v roce 
1993 a 1994. 

Obsahem p edložených  dokument  a diskusí se již staly prvky, které vedly v druhé 
polovin  90. let k vytvo ení  koordinovaného postupu lenských zemí p i ešení problému 
evropské nezam stnanosti. Mezi tyto dokumenty, které byly p edloženy v roce 1993, pat í:  

 Bílá kniha „R st, konkurenceschopnost a zam stnanost – výzvy a cesty vp ed pro 21. 
století“, která obsahovala návrh st edn dobé strategie v oblasti r stu, 
konkurenceschopnosti a zam stnanosti, 

 Zelená kniha o sociální politice,  
 V roce 1994 byl p edložen k diskusi t etí dokument – Bílá kniha o sociální politice. 

Podn tem pro p edložení dokument  a otev ení diskuse o politice zam stnanosti a 
sociální politice byl vývoj nezam stnanosti, který byl zvlášt  v mezinárodním srovnání  velmi 
nep íznivý. V první polovin  90. let let vzrostla v Evrop  míra nezam stnanosti nad hranici 
10 %, zatímco v tomtéž období  míra nezam stnanosti v USA inila pouze 6,5 % a v Japonsku 
3 %. V Evrop  za al v tomto období doprovázet nezam stnanost vysoký podíl dlouhodobé 
nezam stnanosti – její podíl na celkové zam stnanosti se pohyboval ve výši 40 %, v USA se v 
tomtéž období nad 10 %. Soub žn  se míra zam stnanosti v Evropské unii pohybovala pouze 
kolem 60 %, zatímco v USA a v Japonsku byla o tém  o 10 % vyšší.   

Evropská ekonomika byla v letech 1970–1990 charakteristická tím, že vykazovala 
ekonomický r st, avšak p i nízké intenzit  zam stnanosti, p i které nedocházelo k dostate né 
tvorb  pracovních míst. Tím se míra r stu zam stnanosti od roku 1970 až do roku 1985 
udržovala pod hranicí 1 %, s výjimkou let 1986–1990, kdy míra r stu zam stnanosti 
dosahovala v pr ru 1,3 %, a z toho zvlášt  v letech  1988–1990,  kdy dosahovala 1,6 %. 
Dlouhodob  nízká intenzita zam stnanosti a nedostate ná tvorba pracovních míst nemohla 
kompenzovat r st zdroj  pracovních sil a výsledkem byl r st nezam stnanosti, který trval až 
do poloviny 90. let. USA dokázaly v tomtéž období reagovat na ješt  v tší r st zdroj  
pracovních sil tak, že výrazným r stem tvorby nových pracovních míst zajistily r st 
zam stnanosti. V USA tak byl b hem 17 let (1974–1990) zaznamenán pr rný ro ní nár st 
zam stnanosti ve výši 1,9 % p i pr rné mí e ekonomického r stu 2,3 % ro . Nár st 
zam stnanosti odpovídal r stu zdroj  pracovních sil, který byl mnohem v tší než v Evrop . 
Míra  nezam stnanosti  se  pohybovala  kolem 5,5  % ro  (5,6  % v  roce  1972,  5,5  % v  roce  
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1990). Vyšší intenzita zam stnanosti v USA než v Evrop  však znamenala, že ve stejném 
období rostly v USA reálné mzdy na obyvatele  pouze o 0,4 % ro  ve srovnání s r stem o 
1,5 % v Evrop 5.   

3.1 Teoretická východiska pro vytvo ení strategie ke zvýšení zam stnanosti   
Bílá kniha „R st, konkurenceschopnost a zam stnanost – výzvy a cesty vp ed pro 21. 

století“ (dále jen Bílá kniha) formulovala d ležité zásady, jak reagovat na sociáln -
ekonomické zm ny, ke kterým došlo v letech 1970–1990. Mezi tyto zm ny pat í: globalizace 
obchodu a výroby, vliv nových technologií na jednotlivce, spole nost a trh práce, oslabení 
institutu rodiny, stárnutí obyvatelstva a p edevším vysoká nezam stnanost, která zat žuje 
sociální systémy lenských zemí Evropské unie. Úvodní pasáž Bílé knihy dokládá, že práv  
nezam stnanost se stala nejzávažn jším  evropským problémem: 

„Pro  byla sepsána tato Bílá kniha?  D vod je jediný: nezam stnanost. Jsme si v domi jejího 
rozsahu i jejích d sledk . Jak nás nau ila zkušenost, obtíž spo ívá v tom, jak najít cesty 
vedoucí k tomu, abychom se s ní mohli vypo ádat.“ (Evropská komise, 1993, str. 2).  

Po átkem 90.  let  došlo  v  Evrop  ke  zpomalení  ekonomického r stu,  a  proto  bylo  cílem 
evropské politiky p ekonat recesi a za ít znovu vytvá et pracovní místa. V této souvislosti 
byly vypracovány st edn dobé strategie ekonomického r stu. P i potenciální mí e 
ekonomického r stu  (málo nad 2 %) a intenzit  zam stnanosti, kterou s sebou tento r st nesl, 
nebylo možno vytvo it nezbytný nár st po tu pracovních míst, který by kompenzoval r st 
zdroj  pracovních sil, p i n mž by docházelo ke snižování nezam stnanosti. Avšak snížení 
nezam stnanosti lze dosáhnout pomocí r zných kombinací uvedeného ekonomického r stu a 
intenzity zam stnanosti, i když tyto kombinace mají rozdílné sociální d sledky. V úvahu byly 
vzaty dv  varianty st edn dobého makroekonomického rozvoje, které byly kombinací:  

 mírného ekonomického r stu a velmi vysoké intenzity zam stnanosti (tj. velmi rychlého 
stu podílu zam stnanostní složky na tvorb  hrubého domácího produktu), 

 vyššího ekonomického r stu a vyšší intenzity zam stnanosti.  

V Bílé knize byl vyty en strategický zám r dosáhnout r stu zam stnanosti a snížení 
nezam stnanosti druhou variantou, tj. vyšším ekonomickým r stem a vyšší intenzitou 
zam stnanosti,  p emž byly stanoveny tyto p edpoklady:  

 Zvýšit potenciální míru ekonomického r stu, nebo  rychlejší r st je nezbytnou složkou 
jakékoli strategie usilující o výrazné snížení nezam stnanosti. Dosažení tohoto cíle však 
závisí i na ad  prvk , z nichž n které jsou mimo p ímou kontrolu t ch, kte í politiku 
tvo í,  nap . zdravá sv tová ekonomika, udržení systému volného obchodu apod.  

 ijmout strukturální opat ení na trhu práce zam ené na snížení jeho nepružnosti a 
odstran ní p ekážek pro rozvoj t ch sektor , ve kterých je vázán v tší objem práce. 

                                                             
5 Zdroj dat: st, konkurenceschopnost, zam stnanost – výzvy a cesty vp ed pro 21. století,  Brusel: 
Evropská komise, 1993, Bílá kniha EU. 
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Vytvo ením v tšího po tu pracovních míst a usnadn ním zam stnání pro v tší po et lidí 
dosáhnout zvýšené intenzity zam stnanosti   

Jako nejú inn jší strategie vedoucí ke snížení nezam stnanosti byla stanovena kombinace 
makroekonomických opat ení a strukturálních opat ení na trhu práce, nebo  mezi t mito 
opat eními existují vzájemné interakce. Makroekonomická opat ení zvyšují  ú innost 
strukturálních opat ení tím, že odstra ují ur itá omezení (nap . podpora malých a st edních 
podnik , které zajiš ují služby s vysokým podílem práce) a zárove  se zp tn  projevuje 
pozitivní dopad strukturálních opat ení do makroekonomického prost edí, což dále podporuje 
vyšší ekonomický r st. Krom  toho vlastní realizace strukturálních opat ení je snazší v 
kontextu v tšího ekonomického r stu. Pozornost strukturálních opat ení na trhu práce byla 
zam ena p edevším na rozvoj lidských zdroj . 

Soub žné prosazování vhodných makroekonomických opat ení a strukturálních opat ení 
na trhu práce bylo stanoveno jako základ k dosažení vyššího ekonomického r stu s vyšší 
intenzitou zam stnanosti, p emž makroekonomickým rámcem se stala zdravá, otev ená a 
decentralizovaná ekonomika založená na konkurenci a vycházející ze solidarity se 
zd razn ním významu politiky zam stnanosti:  

„Všechno naše úsilí by však bylo marné, kdybychom politiku zam stnanosti op t neu inili  
st edem své celkové strategie.“ (Evropská komise, 1993, str. 6).  

Cílem politiky zam stnanosti se stalo spojení vyššího ekonomického r stu se zvýšením 
intenzity zam stnanosti, p emž d raz byl položen p edevším na: 

 aktivní solidaritu, neboli na vytvá ení nových pracovních míst pro nezam stnané,  
 strukturální opat ení zam ená na trh práce, která se p edevším týkala odstran ní 

nepružnosti trh  práce.   

3.2 Teoretická východiska modernizace Evropského sociálního modelu 
Vysoká nezam stnanost v etn  vysoké dlouhodobé nezam stnanosti, ke které došlo  

po átkem 90. let v Evrop , se stala impulsem pro otev ení diskuse o aktivní form  solidarity. 
Tato diskuse probíhala nejen v rámci politiky zam stnanosti, ale také v rámci sociální 
politiky, ve které se rozvinula až k otázkám modernizace Evropského sociálního modelu. 
Diskuse o sociální politice z po átku 90. let potvrdila, že základem Evropského sociálního 
modelu jsou spole  sdílené evropské hodnoty, k nimž pat í demokracie a lidská práva, 
svobodné kolektivní vyjednávání, tržní hospodá ství, rovné p íležitosti, sociální pé e a 
solidarita. Tyto hodnoty vyjad ují vzájemnou vazbu  mezi ekonomickým r stem a sociálním 
rozvojem, neboli vazbu mezi konkurenceschopností podloženou r stem produktivity práce a 
solidaritou ve spole nosti6.  

                                                             
6Otázkou z stává,   zda je  Evropský sociální  model  jedním modelem  s  adou modifikací,  anebo zda 
jsou  v  Evrop  rozdílné  sociální  modely,  ve  kterých  lze  nalézt  odlišnosti  podle  jejich  geografického  
umíst ní – v tom p ípad  je rozlišován Evropský sociální model západoevropský, st edozemní, 
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Teoretické p ístupy modernizace Evropského sociálního modelu jsou obsaženy ve dvou 
dokumentech o sociální politice, které p edložila Evropská komise po átkem 90. let a k nimž 
pat í:  

 Zelená kniha o sociální politice z roku 1993, 
 Bílá kniha o sociální politice z roku 1994.  

Významným dokumentem se stala Bílá kniha „Evropská sociální politika“ z roku 1994, 
která navázala na dva dokumenty – jak na Zelenou knihu o evropské sociální politice z roku 
1993, tak na  Bílou knihu „R st, konkurenceschopnost a zam stnanosti – výzvy a cesty vp ed 
pro 21. století“ z roku 1993.  

Opakovan  bylo zd razn no, že sdílená solidarita je v evropské spole nosti vysoká, avšak 
až do prvé poloviny 90. let se jednalo p evážn  o solidaritu pasivní, která byla zam ena na 
udržení p íjm  jednotlivých  spole enských skupin. Do centra pozornosti se proto dostala 
otázka, jak p esunout t žišt  ze solidarity pasivní na solidaritu aktivní, neboli jak 

erozd lování p íjm  doplnit rozd lováním p íležitostí k získání p íjm : 

„K vytvo ení Evropy, v níž budou všichni mít šanci, je zapot ebí zm ny. Zatímco r st 
zam stnanosti byl v Evropské unii ve srovnání se Spojenými státy a Japonskem nižší, úrove  
sociální solidarity byla vyšší. Avšak tato solidarita byla dosud p evážn  pasivní, nebo  se 
zam ovala na udržení p íjm  jednotlivých spole enských skupin p erozd lováním p íjm  
sm rem od pracovn inného obyvatelstva, jehož podíl se stále snižuje, k t m, kte í práci 
nemají, aniž by byli motivováni k hledání, p ijetí a udržení zam stnání. P erozd lování 

íjm , k n muž dnes dochází, je t eba postupn  dopl ovat a nahrazovat vhodn jším 
rozd lováním p íležitostí. Oba cíle jsou úzce spjaty, d raz je však t eba p esunout na druhý z 
nich, má-li se od pasivního p ístupu k solidarit  p ejít k její aktivn jší form “ (Evropská 
komise, 1994, str. 5). 

K vytla ování velkých sociálních skupin na okraj spole nosti za alo docházet v d sledku 
rozsáhlých technologických, hospodá ských a sociálních zm n, vysoké nezam stnanosti, 
zvlášt  dlouhodobé. V této se objevila otázka, zda je pro Evropskou unii únosné, aby  ztratila 
podporu celých skupin obyvatelstva vytla ovaných na její okraj, a jak zajistit, aby všichni 
lidé, a to i ti nejzraniteln jší (dlouhodob  nezam stnaní, mládež, lidé se zdravotním 
postižením apod.) mohli využívat výhod ekonomické integrace sjednocené Evropy. Tím se 
otev elo nové evropské téma – boj proti chudob  a vylu ování ze spole nosti – a nová 
dimenze evropské sociální politiky – nezbytnost zahájit proces sociálního za le ování t ch, 
kte í žijí na okraji spole nosti, p emž klí ovou roli p edstavuje p edevším za len ní 
prost ednictvím trhu práce.  

Proces vylu ování ze spole nosti je analyzován jako proces, který souvisí nejen s 
nezam stnaností a nízkými p íjmy, ale také s p ístupem k bydlení, ke vzd lání, zdravotní pé i, 
sociální ochran . Prevence vylu ování ze spole nosti je spojována se zlepšením sociáln -
ekonomických podmínek, p edevším s vytvá ením v tšího po tu pracovních míst: 

                                                                                                                                                                                              
severský  a  anglicko-irský.  Odlišnost  pohledu  spo ívá  v  tom,  zda  jsou  p i  nahlížení  na  Evropský  
sociální model zd razn ny spíše jeho shody, nebo naopak  rozdíly. 
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„Nep ijateln  vysoká úrove  nezam stnanosti, chudoby a vylu ování ze spole nosti odporuje 
spole  dohodnutým cíl m, které si Unie ve vztahu k zam stnanosti, sociální ochran  a 
rovným p íležitostem vyty ila. Financování systém  sociální politiky v celé Unii závisí na 
pracovních místech. Má-li Unie sladit vysoké sociální standardy se schopností konkurovat na 
sv tových trzích, musí v první ad  vytvá et nová pracovní místa, aby se každý mohl za lenit 
do ekonomiky a spole nosti.“ (Evropská komise, 1994, str. 6).  

Bílá kniha o sociální politice posílila zám r koordinovaných postup  v rámci Evropské 
unie, které se staly významným mezníkem evropské politiky zam stnanosti a evropského 
procesu sociálního za le ování. Evropská rada již na základ  Bílé knihy „R st, 
konkurenceschopnost, zam stnanost – výzvy a cesty vp ed pro 21. století“  (Brusel, prosinec 
1993) p ijala záv ry, které již sm ovaly ke koordinaci postup lenských zemí Evropské unie 

i ešení problému evropské nezam stnanosti:  

„Koordinovaným postupem na evropské úrovni, pokud možno v rámci Spole enství a s 
využitím nástroj  Spole enství, by m ly lenské zem  dosahovat vyty ených cíl  Spole enství 
s využitím prost edk , které mají k dispozici.“ (Evropská komise, 1993, str. 111).  

Bílá kniha o sociální politice (Brusel, 1994) dále rozvíjí myšlenku koordinace postup  v 
rámci  Evropské unie: 

„Sociálního pokroku lze dosáhnout jedin  kooperativním partnerstvím mezi Evropskou unií, 
lenskými státy, sociálními partnery a ob any Evropy. Klí em k n mu musí být pozitivní a 

aktivní koncepce subsidiarity. To znamená, že Unie bude jednat jedin  tehdy a natolik, 
nemohou-li cíl  v dostate né mí e dosáhnout samy lenské státy, i nelze-li t chto cíl  
dosáhnout v jejich rámci. V tom p ípad  – vzhledem k rozsahu navržené akce i jejím 

sledk m – m že daných cíl  lépe dosáhnout Unie“ (Evropská komise, 1994, str.5).   

3.3 Spole ný program Evropské unie na poli zam stnanosti z roku 1994  
V roce 1994 vyhlásila poprvé Evropská rada spole ný program Evropské unie, jehož 

cílem bylo snížit nezam stnanost na evropském trhu práce (Essen, prosinec 1994). Tento 
program, pro který se vžil název Essenský program, byl již praktickým odrazem teoretických 
východisek sm ujících k zám ru spole  koordinovat politiky zam stnanosti lenských 
zemí Evropské unie a vycházel z vypracované strategie ke snižování nezam stnanosti, která 
zd raznila nutnost strukturálních opa ení zam ených na trh práce.   

Essenský program obsahoval následujících p t základních cíl 7 :  
1) rozvoj lidských zdroj  zam ený na zvýšení kvality p ípravy na povolání a celoživotního 

vzd lávání s cílem zvýšení profesionální mobility,  
2) zvýšení intensity zam stnanosti tím, že ekonomický r st bude  doprovázen r stem  

zam stnanosti prost ednictvím: 
- využitím v tší pružnosti pracovních smluv (zkrácené pracovní úvazky, termínované 

pracovní smlouvy), 
                                                             
7 MEURS, D. – PRELIS, J.: Report on Employment, Strasbourg: Council of Europe, 1997. 
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- vytvá ení pracovních míst v sociální ekonomice, která se bude rozvíjet na místní 
úrovni. 

3) snížení nemzdových náklad  práce, zvlášt  pro nízkokvalifikovanou pracovní sílu, 
4) podpora aktivních opat ení na trhu práce, jejichž cílem bude zvýšit motivaci k hledání, 

ijetí a udržení zam stnání, 
5) vypracování a podpora program  zam ených na znevýhodn né skupiny obyvatelstva 

(dlouhodob  nezam stnaní, mládež, starší pracovní síla, etnické menšiny apod.). 

Essenský program  byl prvním krokem ke koordinaci politik zam stnanosti lenských 
zemí a k posílení pozice evropských institucí, nebyl však závazný,  chyb l mu právní základ a   
dlouhodobá vize. Proto až Amsterodamská smlouva, která obsahuje právní ustanovení týkající 
se koordinace politik zam stnanosti, je p elomem ve vývoji sou asného evropského p ístupu 
k politice zam stnanosti. 

esto však je Essenský program, který vychází z teoretických východisek obsažených  v 
dokumentech p edložených Evropskou komisí v první polovin  90. let, praktickým 
vyjád ením snahy o snížení nezam stnanosti pomocí strukturálních opat ení zam ených na 
trh práce a pomocí aktivní formy solidarity, jež p edstavuje solidaritu t ch, kte í práci mají s 

mi, kte í práci nemají (neboli solidaritu s t mi skupinami obyvatelstva, které jsou 
znevýhodn ny na trhu práce), tedy nikoliv formou p erozd lování p íjm , ale 

erozd lováním p íležitostí ke vstupu na trh práce.  
V první polovin  90. let byl rovn ž v oblasti sociální politiky vypracován Sociální ak ní 

program, avšak neopominutelným aktem na poli sociální politiky bylo p ijetí Charty 
Spole enství  o základních sociálních právech pracovník , k n muž došlo již v roce 1989 a 
Sociálního ak ního programu z první poloviny 90. let.     

3.4  Sociální ak ní program  
Sociální ak ní program, který byl p ijat v první polovin  90. let, byl vypracován na  

základ  Charty Spole enství o základních sociálních právech pracovník , která byla p ijata  v 
roce 1989 (dále Charta) a Dohody o sociální politice, která byla p ipojena formou protokolu 
ke Smlouv  o Evropské unii z roku 1992 (dále Dohoda). Vypracování a p ijetí t chto dvou 
dokument  m lo pro evropskou sociální politiku zásadní význam, nebo  obsahem dokument  
jsou základní práva pracovník , mezi která pat í práva z oblasti  bezpe nosti práce a 
pracovních vztah . Charta se stala po átkem 90. let základem v tšiny opat ení v sociální 
oblasti Evropské unie.  

Zatímco Charta nebyla závazným dokumentem, Dohoda o sociální politice umožnila, aby 
Evropská unie jako celek byla oprávn na p ijímat opat ení v sociální oblasti vycházející z 
Charty. Avšak Spojené království Velké Británie a Severního Irska nepodepsalo ani jeden z 

chto dokument , a proto se n které p edpisy Evropské unie v sociální oblasti vztahovaly 
pouze na ostatních 14 zemí8 .   

                                                             
8 Obrat nastal až podepsáním Amsterodamské smlouvy, ke kterému došlo v roce 1997. 
Dohoda se stala integrální sou ástí smlouvy, a tudíž veškeré právní p edpisy v sociální 
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Na základ  p ijaté Charty Spole enství o základních sociálních právech pracovník  z 
roku 1989 byl p ijat Sociální ak ní program pro první polovinu 90. let, jehož cílem bylo 

ijetí minimálních standard  v oblasti bezpe nosti práce a ochrany zdraví p i práci (ochrana 
mladých pracovník ), a minimálních standard  z oblasti pracovního práva (povinnost 
zam stnavatel  informovat zam stnance o podmínkách pracovní smlouvy, rozší ení 
minimálních standard  týkajících se kolektivních výpov dí). Minimální standardy jsou 
chápány jako nástroj, který p i respektování odlišných sociálních systém  a pot eb 
jednotlivých stát  p ispívá k zachování soudržnosti evropské integrace, p emž cílem jejich 
vytvá ení je snaha zamezit využívání nízkých sociálních standard  k nekalé sout ži a ke 
zvýšení konkurenceschopnosti. Úrove  minimálních standard  by nem la nadm rn  zat žovat 
ekonomicky slabší lenské zem , p emž  ekonomicky vysp lejší zem  mohou p ijímat vyšší 
standardy:  

„Vytvá ení minimálních standard  je výrazem politické v le dosahovat rozvoje v sociální 
oblasti rozši ováním  sociální ochrany zam stnanc .“ (Evropská komise, 1994, str. 6).       
  

 

                                                                                                                                                                                              
oblasti p ijaté na úrovni Evropské unie v 90. letech se v sou asné dob  vztahují na všechny 
ob any Evropské unie a jsou ú inné se zp tnou platností i pro ob any Spojeného království. 
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4 EVROPSKÁ STRATEGIE ZAM STNANOSTI  

V roce 1997 byla podepsaná Smlouva o založení Evropského spole enství ve zn ní 
ijatém lenskými státy Evropské unie na zasedání Evropské rady v Amsterodamu (dále 

Amsterodamská smlouva)9,  na jejímž základ  byla v roce 1997 zahájena Evropská strategie 
zam stnanosti založená na koordinaci politik zam stnanosti lenských zemí Evropské unie. 
Stejn  významným procesem jako Evropská strategie zam stnanosti se v druhé polovin  90. 
let stává proces modernizace Evropského sociálního programu.   

4.1 Význam Amsterodamské smlouvy pro politiku zam stnanosti a sociální politiku 
Zásadní obrat pro politiku zam stnanosti a pro sociální politiku nastal podepsáním 

Amsterodamské smlouvy, do které byla nov  za azena kapitola o zam stnanosti vymezující 
politiku zam stnanosti jako oblast spole ného evropského zájmu. Základním obratem se stalo 
ukotvení právního rámce pro koordinaci politik zam stnanosti na úrovni Evropské unie, které 
je rovn ž obsahem kapitoly o zam stnanosti. P ijetí Amsterodamské smlouvy nebylo 
významné pouze z hlediska evropské politiky zam stnanosti, pro kterou bylo p ijetí této 
smlouvy impulsem pro zahájení koordinované politiky zam stnanosti, ale m lo význam také 
pro evropskou sociální politiku, nebo  do Amsterodamské smlouvy byl zahrnut nový aspekt 
evropské sociální politiky: závazek Evropské unie k prosazování soudržné spole nosti a 
závazek poskytovat pomoc lidem vylou eným  na okraj spole nosti tak, aby m li možnost 
návratu do spole nosti. 

4.1.1 Význam Amsterodamské smlouvy pro politiku zam stnanosti 
V Amsterodamské smlouv  byla v bec poprvé politika zam stnanosti prohlášena za 

evropský úkol, který byl zakotven do základních dokument  Evropské unie, a to do lánku 2 
Smlouvy o založení Evropského spole enství a také do lánku 2 Smlouvy o Evropské unii. Ve 
smlouv  o založení Evropského spole enství je eno:  

Úkolem Spole enství je „…podporovat harmonický, vyrovnaný a trvale udržitelný 
ekonomický rozvoj, vysokou úrove  zam stnanosti a sociální ochrany, rovnost muž  a žen, 
udržitelný a neinfla ní r st, vysoký stupe  konkuren ní schopnosti a konvergence ekonomické 
výkonnosti, vysokou úrove  ochrany a zlepšování kvality životního prost edí, zvyšování 
životní úrovn  a kvality života a ekonomickou a sociální soudržnost a solidaritu mezi 
lenskými státy.“ 10   

                                                             
9 Konsolidované zn ní Smlouvy je uve ejn no v Ú edním listu Evropských spole enství pod . 97/C 
340/03. 
10 lánek 2 Smlouvy o založení Evropského spole enství ve zn ní Amsterodamské smlouvy z roku 
1997. 



          
                                                                                                          

 
    Evropský sociální fond 
    Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 
 
        

Název projektu: Kvalitní vzd lání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatn ní absolvent  VŠE 
na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102  

22 
 

Pro dosažení vysoké úrovn  zam stnanosti bylo stanoveno zajistit „….podporu 
koordinace politik zam stnanosti lenských stát  s ohledem na posilování jejich ú innosti 
rozvíjením koordinované strategie zam stnanosti.“ 11  

Do Amsterodamské smlouvy byla nov  za azena kapitola o zam stnanosti (hlava VIII, 
Zam stnanost), která vymezuje politiku zam stnanosti jako oblast spole ného zájmu a stanoví 
základní rámec koordinace politik zam stnanosti p ijetím následujících ustanovení ( lánky 
125–130):   

 Rozvoj koordinované strategie zam stnanosti a zejména podpora zvyšování kvalifikace, 
vzd lávání a flexibility pracovník  a trh  práce jsou lenskými státy dosahovány jejich 
vlastní politikou zam stnanosti, která je v souladu s hlavními sm ry hospodá ské politiky. 
Spole enství dále p ispívá k vysoké úrovni zam stnanosti tím, že podporuje spolupráci 
mezi lenskými státy a podporuje jejich opat ení v této oblasti, která v p ípad  nutnosti 
dopl uje, zárove  však  respektuje kompetence lenských stát , ímž uplat uje princip 
subsidiarity ( lánek 125, 126 a 127).  

 Pro zabezpe ení koordinované strategie zam stnanosti Evropská rada po konzultaci s 
Evropským parlamentem z izuje Výbor pro zam stnanost, který má poradní funkci k 
podpo e koordinace politiky zam stnanosti a trh  práce lenských stát . Úkolem Výboru 
pro zam stnanost je sledovat situaci na poli zam stnanosti a politiku zam stnanosti 
jednotlivých lenských stát  a celého Spole enství, p emž každý lenský stát má ve 
výboru dva zástupce ( lánek 130). 

 Evropská rada každý rok p ezkoumává situaci na poli zam stnanosti a p ijímá tomu 
odpovídající záv ry, na jejichž základ  jsou každým rokem stanoveny orienta ní sm ry, 
které lenské státy berou v úvahu p i tvorb  své politiky zam stnanosti. lenské státy 

edkládají každý rok zprávu o d ležitých opat eních, které p ijaly na poli zam stnanosti 
a které zohled ují orienta ní sm ry. Na základ  ro ních zpráv všech lenských stát  a 
stanovisek Výboru pro zam stnanost se na úrovni Spole enství prov uje provád ní 
politiky zam stnanosti lenských stát  (128 a 129). 
Na základ  právních ustanovení p ijatých Amsterodamskou smlouvou byly vypracovány 

a p ijaty základní principy Evropské strategie zam stnanosti, která byla odezvou na vysokou 
evropskou nezam stnanost. 

4.1.2 Význam Amsterodamské smlouvy pro sociální politiku 
ijetí Amsterodamské smlouvy nebylo významné pouze z hlediska evropské politiky 

zam stnanosti, pro kterou bylo p ijetí této smlouvy impulsem k zahájení koordinované 
politiky zam stnanosti v rámci Evropské unie, ale m lo význam také pro evropskou sociální 
politiku. Do Amsterodamské smlouvy byl zahrnut nový aspekt evropské sociální politiky a to 

edevším: závazek Evropské unie k prosazování soudržné spole nosti a závazek poskytovat 
pomoc lidem vylou eným  na okraj spole nosti tak, aby m li možnost návratu do spole nosti.  

                                                             
11 lánek 3 odst. 1 písm. i) Smlouvy o založení Evropského spole enství ve zn ní Amsterodamské 
smlouvy z roku 1997.  
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Kapitola Amsterodamské smlouvy pojednávající o sociální politice (hlava XI, kapitola 1) 
doznala zm n a dopln ní. Nov  se kapitola o sociální politice v nuje otázkám podpory 
zam stnanosti, zlepšování životních a pracovních podmínek, dále rozvoji pracovního 
potenciálu, dosažení trvale vysoké zam stnanosti a boji proti vylu ování z trhu práce ( lánky 
136–145). Sociální cíle jsou stanoveny následovn :  

 Spole enství a lenské zem , respektující sociální práva, jak jsou stanovena v Evropské 
sociální chart   podepsané v Turínu 18. íjna 196112 a v Chart  spole enství o základních 
právech pracovník  z roku 1989, sledují následující cíle: podporu zam stnanosti, 
zlepšování životních a pracovních podmínek tak, aby došlo k jejich harmonizaci p i 
zachování tendence k jejich zlepšování, náležitou sociální ochranu, sociální dialog, rozvoj 
potenciálu pracovních sil s ohledem na trvale vysokou úrove  zam stnanosti a boj proti 
vylu ování z trhu práce ( lánek 136).    

V ustanovení lánku 141 odst. 3 citované Smlouvy je zd razn na další velice d ležitá 
zásada rovných p íležitostí muž  a žen v oblasti  zam stnanosti v etn  zásady stejné odm ny 
za stejnou nebo rovnocennou práci.  

4.2 Evropská strategie zam stnanosti  
Na zvláštním zasedání Evropské rady, které se konalo v návaznosti na p ijetí 

Amsterodamské smlouvy (Lucemburk, listopad 1997), byly p ijaty základní principy 
Evropské strategie zam stnanosti, která byla odezvou na vysokou evropskou nezam stnanost,  
kterou trp la v tšina lenských zemí Evropské unie stejn  tak, jako nízkou tvorbou 
pracovních míst a nízkou mírou ekonomické aktivity obyvatelstva.13   

Evropská strategie zam stnanosti je zam ena na koordinaci národních politik 
zam stnanosti lenských zemí, p emž národní politiky zam stnanosti z stávají pln  
v kompetenci jednotlivých zemí. Základem Evropské strategie zam stnanosti jsou spole  
dohodnuté cíle, spolupráce a vzájemná vým na zkušeností. Konkrétní postupy vedoucí 
k dosažení spole  dohodnutých cíl  jsou rozpracovávány na národní úrovni s ohledem na 
specifika dané zem . 

V listopadu 1997 byla v Lucemburku otev ena cesta k Evropské strategii zam stnanosti 
(známa rovn ž pod názvem Lucemburský proces), jejímž základním rysem je koordinace 
politik zam stnanosti lenských zemí. Evropská strategie zam stnanosti je založena na dvou 
prvcích: 

 otev ená metoda koordinace,  
 spole ný rámec tvo ený sm rnicemi zam stnanosti. 

                                                             
12 Evropská sociální charta, která byla p ijata v roce 1961 na ochranu sociálních práv obyvatel Evropy, je jedním 
ze dvou významných dokument  Rady Evropy. Na ochranu politických, ob anských a hospodá ských práv byla 
již v roce 1950 p ijata Konvence na ochranu lidských práv a základních svobod. 
13 Koncem roku 1997 bylo v Evrop  17 mil. nezam stnaných,  ro ní míra nezam stnanosti stále dosahovala 
tém  10 % (pr r za EU inil 9,8 %) a míra zam stnanosti inila 60,7 %. Zdroj dat: Employment in Europe 
2005. Recent Trends and prospects, Brussels: European Commisicon, 2005, p. 261. 
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4.2.1 Metoda Evropské strategie zam stnanosti – otev ená metoda koordinace   
Pro zajišt ní koordinované strategie politiky zam stnanosti byla p ijata tzv. otev ená 

metoda koordinace, která spo ívá v tom, že na úrovni Evropské unie jsou p ijímány spole  
dohodnuté cíle, na jejichž základ  vypracovává každá lenská zem  svoje národní plány 
zam stnanosti obsahující konkrétní opat ení k dosažení spole  p ijatých cíl . Sou ástí 
metody se stalo vyhodnocení ú innosti p ijatých opat ení, p emž tento kontrolní 
mechanismus probíhající na úrovni Evropské unie dává podn ty k p ezkoumání cíl  evropské 
politiky zam stnanosti a podporuje vzájemnou vým nu zkušeností o ú innosti opat ení a 
vzájemné p edávání zkušeností o „dobrých p íkladech z praxe“ (good practices).  

Otev ená metoda koordinace  je založená na p ti základních principech:  
1) Subsidiarita –  metoda vychází z rovnováhy mezi zapojením Evropské unie a 

odpov dností lenských stát  do procesu strategie zam stnanosti, lenským stát m je  
ponechán velký rozsah pravomocí pro realizaci konkrétní politiky zam stnanosti a p i 
výb ru program  a nástroj  na poli zam stnanosti. 

2) ízení podle cíl  –  na základ  spole  p ijatých cíl  na úrovni Evropské unie (cíle jsou 
obsažené v evropských sm rnicích zam stnanosti) vypracovává každá zem  sv j národní  
plán zam stnanosti, který obsahují konkrétní opat ení k dosažení spole  p ijatých cíl ,  
pro m ení ú innosti realizovaných opat ení jsou využívány kvantifikovatelné cíle a 
ukazatele pro m ení jejich  dosažení. 

3) Konvergence – spole  p ijaté cíle na poli zam stnanosti jsou dosahovány tím, že každá 
lenská zem  p ispívá k jejich zajišt ní. 

4) Kontrola – vyhodnocení ú innosti p ijatých opat ení na poli politiky zam stnanosti, které  
probíhá na úrovni Evropské unie, podn cuje p ezkoumání cíl  Evropské strategie 
zam stnanosti,  podporuje vzájemnou vým nu zkušeností o ú innosti opat ení a 
vzájemné p edávání zkušeností.  

5) Integrovaný p ístup – opat ení na poli zam stnanosti jsou p ijímána s ohledem na jejich 
propojení na sociální, vzd lávací, regionální a da ovou politiku14. 

i respektování princip , ze kterých otev ená metoda koordinace vychází, pat í mezi její 
základní prvky: 

 stanovení sm rnic pro realizaci strategie zam stnanosti,  
 stanovení vhodných kvantitativních a kvalitativních ukazatel , 
 enos sm rnic do národních a regionálních politik formou zpracování národních a 

regionálních strategií a stanovení specifických cíl  a nástroj , které budou brát ohled na 
národní a regionální podmínky,   

 periodické monitorování, evaluace, peer review setkání, která jsou organizovaná jako 
procesy vzájemného u ení. 
Mechanismus koordinované evropské politiky zam stnanosti, který byl zapo at na 

základ  Lucemburského procesu v roce 1997 vycházel z ustanovení lánku 128 a 129 
Amsterodamské smlouvy a m l následující asovou strukturu15:  

                                                             
14 Strategie zam stnanosti, European Commission, dostupné z 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/index_en.htm 
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 stanovení sm rnic zam stnanosti Evropskou radou,  
 vypracování ro ního národního plánu zam stnanosti lenskými zem mi, jehož obsahem 

se staly  opat ení vycházející ze sm rnic zam stnanosti (opat ení vycházely z ekonomické 
situace lenských zemí a ze  situace na jejím trhu práce),   

 posouzení národních ak ních plán lenských zemí Evropskou komisí a Evropskou radou 
a vypracování Spole né zprávy o zam stnanosti a edložení návrhu na revizi sm rnic 
zam stnanosti pro další období,  

 schválení revidovaných sm rnic pro p íští období Evropskou radou,  
 možnost rozhodnutí Evropské rady o vydání specifických doporu ení pro jednotlivé zem  

na základ  návrhu Evropské komise16.     

Diskuse sm ující k použití otev ené metody koordinace politik zam stnanosti se 
zapo ala již v první polovin  90. let dokumentem Evropské komise, který se zabýval dalším 
rozvojem evropského sociálního modelu. V Bílé knize „Evropská sociální politika“ (Brusel, 
1994) je uvedeno: 

„Komise sehrává svou roli v mobilizaci úsilí k dosažení spole ných cíl  v dohodnutém rámci. 
Tento rámec p ispívá ke sbližování cíl  a opat ení nap . v oblasti zam stnanosti a sociální 
ochrany. Komise uznává, že je zapot ebí lépe sla ovat úsilí Unie s úsilím lenských stát , 

sn ji spolupracovat p i jednotlivých akcích a více tyto akce koncentrovat. Má-li být 
mobiliza ní role ú inná, bude stále nezbytn jší dohodnuté cíle (v etn  kvantitativních) 

esn ji definovat, kdekoli je to na míst . Pro lenské státy bude zase stále nezbytn jší 
podnikat kroky k dosažení dohodnutých cíl .“ (Evropská komise, 1994, str. 8).   

Otev ená metoda koordinace v sob  odráží uspo ádání Evropské unie jakožto 
nadnárodního útvaru. Toto uspo ádání je založeno na vzájemném dialogu a kooperaci, kdy 
jsou na úrovni Unie p ijímány cíle, které každá zem  rozpracovává do svých opat ení, za n ž 
nese zodpov dnost. Rovn ž za politiku zam stnanosti nesou odpov dnost nadále lenské 
zem , avšak proces koordinované politiky zam stnanosti podporuje sbližování politik 
lenských zemí prost ednictvím závazku plnit spole  dohodnuté cíle a  také prost ednictvím  

morálního nátlaku, který vyplývá z kontrolního mechanismu zam eného na p ezkoumání 
pln ní spole  dohodnutých cíl .  

4.2.2 Ak ní rámec Evropské strategie zam stnanosti – sm rnice zam stnanosti 
Evropská strategie zam stnanosti je založena na spole  dohodnutých cílech, které jsou 

obsaženy ve sm rnicích zam stnanosti. Tyto sm rnice, které nejsou právn  závaznými 

                                                                                                                                                                                              
15 EU employment and social policy, 1999–2001: jobs, cohesion, productivity, Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European Communities 2001, p. 8. 
16 Na zasedání Evropské rady v Lucemburku bylo rozhodnuto, že interakce mezi Evropskou radou,  Evropskou 
komisí a lenskými zem mi v oblasti politiky zam stnanosti bude probíhat každoro , v roce 2005 bylo toto 
asové období korigováno na t i roky.   
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normami, byly poprvé p ijaty v roce 1997 na zasedání Evropské rady v Lucemburku. Celkový 
po et prvních 19 sm rnic byl roz len n do ty  pilí : 

První pilí :  Zam stnatelnost (schopnost k zam stnání)  
První pilí  byl zam en na zajišt ní schopnosti a zp sobilosti nezam stnaných ke vstupu 

na trh práce a na jejich motivaci k hledání, p ijetí a udržení zam stnání, jeho obsahem byly 
následující sm rnice:  

 zavedení preventivních opat ení, pomocí kterých se sníží po et mladistvých a dosp lých 
nezam stnaných, kte í se ocitli ve stavu dlouhodobé nezam stnanosti (sm rnice 1 a 2), 

 vyt sn ní nezam stnaných ze závislosti na sociálních dávkách a motivace k zam stnání a 
rekvalifikace a vzd lávání pomocí aktivních opat ení na trhu práce (sm rnice 3), 

 podpora partnerství sociálních partner  pro vytvá ení nabídky v oblasti vzd lávání, 
ípravy na povolání a celoživotního vzd lávání (sm rnice 4 a 5), 

 usnadnit mladým lidem p echod ze školy do profesního života (sm rnice 6 a 7). 

Druhý pilí :  Podnikatelství  
Druhý pilí , který byl zam en na zjednodušení pravidel a p edpis  pro zakládání a 

provozování podnik  a na vytvá ení p íznivých podmínek a da ových systému k tvorb  
nových pracovních míst, obsahoval tyto sm rnice: 

 odstran ní p ekážek pro zakládání malých a st edních podnik , snížení náklad  na 
podnikání a p ijímání nových pracovník  (sm rnice 8), 

 podpora samostatné výd le né innosti (sm rnice 9), 
 podpora tvorby pracovních míst v sociální ekonomice, tj. v dobrovolnickém sektoru,  p i 

ochran  životního prost edí, v kultu e apod.  (sm rnice 10), 
 snížení nemzdových náklad   práce, zvlášt  u práce nízkokvalifikovaných zam stnanc   

(sm rnice 11), 
 snížení sazby dan  z p idané hodnoty u služeb s velkým podílem pracovních náklad  

(sm rnice 12). 

etí pilí :  Adaptabilita  
etí pilí , který  byl zam en na podporu modernizace organizace práce a schopnost 

podnik  a také lidí p izp sobovat se strukturálním a technologickým zm nám na trhu práce, 
obsahoval sm rnice: 

 zavád ní moderních a pružných forem organizace práce, p edevším pružných forem 
pracovních smluv, mezi které pat í nap .: zkrácené pracovní úvazky, sdílení pracovních 
míst více pracovníky, zap ování pracovník  na základ  smlouvy apod., pružné pracovní 
pom ry a sociální jistoty u t chto pracovních pom  by m ly být ve vyváženém pom ru 
(sm rnice 13), 

 revize pracovního práva tak, aby se uplat ovaly stále rozmanit jší formy zam stnávání 
(sm rnice 14), 

 podpora p izp sobivosti podnik  v oblasti vytvá ení vnitropodnikových systém  
celoživotního vzd lávání, jakož i podpora investic do lidských zdroj  nap . formou 
da ových odpo  (sm rnice 15). 
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tvrtý pilí :  Rovné p íležitosti   
tvrtý pilí , který byl zam en na podporu rovných šancí a rovných p íležitostí pro muže 

a ženy   a  možnost sladit pracovní a rodinný život, obsahoval sm rnice:  
 vyrovnat rozdíly v postavení muž  a žen, boj proti diskriminaci,  zvýšit (snížit) 

zastoupení žen v ur itých sektorech (sm rnice 16), 
 sladit pracovní a rodinný život (sm rnice 17), 
 usnadnit op tovný návrat žen i muž  do zam stnání po p erušení nap . z d vodu pé e o 

ti (sm rnice 18), 
 podpora za len ní osob se zdravotním postižením do pracovního procesu (sm rnice 19). 

Dne 15. prosince 1997 p ijala Evropská rada Rezoluci, ve které bylo stanoveno, že na 
základ   prvních sm rnic zam stnanosti vypracují lenské zem  národní  plány zam stnanosti 
pro rok 1998. lenské zem  se již koncem ledna 1998 sjednotily na jednotné struktu e svých 
národních plán  a odsouhlasily, že první plány p edloží již do poloviny dubna téhož roku. 

ídícím, koordinujícím, kontrolním a hodnotícím orgánem Evropské strategie 
zam stnanosti se stala Evropská rada, která na svých pravidelných jarních zasedáních v nuje 
pozornost výsledk m realizace strategie. Hodnocení prvních národních plán  zam stnanosti 
prob hlo na zasedání Evropské rady v Cardiffu (Cardiff, erven 1998).    

Sm rnice zam stnanosti ur ené pro lenské zem  Evropské unie byly pr žn  
zp es ovány a po átkem roku 2001 byly inovovány Dokumentem  2001/63/ES: Rozhodnutí 
Rady ze dne 19. ledna 2001. V rámci ty  pilí  bylo p ijato 18 inovovaných sm rnic 
zam stnanosti. V porovnání s prvními sm rnicemi Lucemburského procesu  byly n které 
sm rnice p ijaté v roce 1997 shrnuty do jedné sm rnice, ada sm rnic byla rozší ena a navíc 
byly p ijaty sm rnice nové. Sm rnice zam stnanosti z roku 2001 byly obsahov  širší o tyto 
cíle (ve srovnání s prvními sm rnicemi z roku 1997): 

 Zam stnatelnost 
 Modernizace Služeb zam stnanosti s cílem zajistit jejich schopnost  reagovat na zm ny v 

nabídce a poptávce na trhu práce a snižovat strukturální nezam stnanost, zvýšení 
kvalifikace zam stnanc  Služeb zam stnanosti, 

 tvorba politiky aktivního stárnutí a nutnost zlepšovat postavení starších pracovník  na 
trhu práce , 

 pomocí aktivních opat ení politiky zam stnanosti zajistit p ístup na trh práce 
znevýhodn ným jednotlivc m a skupinám obyvatelstva a ú inn  bojovat proti sociálnímu 
vylu ování p edevším u osob se zdravotním postižením, p íslušník  etnických menšin a 
migrant . 

Podnikatelství 
 Potla ování nelegálního zam stnávání a jeho zm na na legální zam stnávání, 
 podpora regionálního rozvoje a podnikání na regionální úrovni posílením spolupráce 

všech zú astn ných stran v etn  zástupc  ob anské spole nosti (nestátní organizace).  
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Adaptabilita  
 Zvýšení úrovn  bezpe nosti práce poskytováním poradenských služeb zvlášt  malým 

podnik m. 

Rovné p íležitosti 
 Vytvo ení metod a postup , které umožní posoudit dopad zavád ní politiky rovných 

íležitostí v rámci každé sm rnice zam stnanosti,  
 vytvo ení ukazatel  pro m ení dosažených výsledk  v zabezpe ení rovných p íležitostí 

obou pohlaví v rámci každé sm rnice politiky zam stnanosti a p ijetí opat ení k podpo e 
zásady „za stejnou práci stejná mzda“ a k odstran ní rozdíl  v p íjmech mezi muži 
a ženami a to jak ve ve ejném tak i v soukromém sektoru. 
Za azení nových sm rnic odráželo posun v evropské realit . Nov  byly za azeny 

sm rnice zam ené na problematiku stárnoucí evropské spole nosti a postavení starší 
pracovní síly na trhu práce, dále na problematiku sociálního vylu ování celých skupin 
obyvatelstva z trhu práce a tím také ze spole nosti a na problematiku regionálních rozdíl  a 
zaostávajících region .         

4.3 Evropský  pakt zam stnanosti 
Z hlediska historického vývoje bylo rozvinutím Evropské strategie zam stnanosti p ijetí 

Evropského paktu zam stnanosti, který byl p ijat Evropskou radou v roce 1999 (Kolín nad 
Rýnem, erven 1999). Cílem paktu bylo rozší it Evropskou strategii zam stnanosti (tzv. 
Lucemburský proces) o makroekonomický dialog a vým nu zkušeností z oblasti mzdové 
politiky, neboli podpo it dialog „aktér “ z rozli ných oblastí tak, aby mohli „p i zachování 
své sou asné odpov dnosti a nezávislosti provád t smíšenou politiku (policy mix), 
podporující ekonomický r st a zam stnanost p i cenové stabilit “.17 

Na p íprav  a tvorb  Evropského paktu zam stnanosti se podílela Evropská komise,  
lenské zem  a evropští sociální partne i. Pakt o zam stnanosti si vytkl p edevším t i cíle: 

1) spole ným úsilím zlepšit da ovou a mzdovou politiku,  politiku všeobecné ekonomické 
stability a r stu podpo it zejména snížením da ového a odvodového zatížení práce, 

2) pokra ovat v Evropské strategii zam stnanosti v rámci vyty ených oblastí (Lucemburk),  
3) prosazovat a posilovat strukturální reformy ke zlepšení hospodá ské sout že a fungování 

trh  zboží, služeb a kapitálu. 

Pro realizaci prvého cíle bylo nezbytné zajistit dialog mezi p edstaviteli da ové a mzdové 
politiky za ú elem vzájemného propojení a slad ní t chto d ležitých oblastí. Hlavním 
zám rem druhého cíle bylo podtrhnout závaznost hlavních oblastí politiky zam stnanosti a 
národních ak ních plán  a položit d raz na aktivní a preventivní opat ení politiky 
zam stnanosti oproti pasivním opat ením. T etí cíl zd raznil posílení jednotného trhu a 
dosažení ekonomického r stu hospodá ství. 

                                                             
17 Europäischer Beschäftigungspakt: Verstärkte Zusammenarbeit für mehr Beschäftigung in Europa, MF/BMA 
ze dne 30. 3. 1999, str. 3.  
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Sou asn  s p ijetím Paktu zam stnanosti bylo vydáno prohlášení lenských zemí a 
evropských sociálních partner , které se stalo výzvou k makroekonomickému dialogu mezi 
odborníky z oblasti politiky da ové, mzdové a pen žní, neboli k dialogu mezi ministry financí 
a ministry práce a sociálních v cí lenských zemí a dále odborníky z Evropské centrální 
banky, Evropské komise a evropských sociálních partner . Spole ným cílem dialogu bylo 
dosáhnout zlepšení situace na trhu práce, p emž d ležitou roli sehrávají ekonomické 
podmínky a sociální partnerství, tj. ekonomický r st na základ  zvýšené produktivity práce a 
sociální dialog jako vhodná forma spolupráce mezi svazy zam stnavatel  a odbor 18.    

4.4 Modernizace Evropského sociálního modelu – Sociální ak ní programy druhé 
poloviny 90. let   

Sociální ak ní program, který byl p ijat pro roky 1995–1997 se stal odrazem diskuse o 
sociální politice rozvinuté v první polovin  90. let na základ  dvou dokument , mezi které 
pat í Zelená kniha o sociální politice z roku 1993 a Bílá kniha o sociální politice z roku 1994. 
Tyto dva dokumenty vnesly do evropské sociální politiky novou dimenzi – pomocí aktivní 
solidarity zahájit proces sociálního za le ování t ch, kte í žijí na okraji spole nosti a k jejichž 
vytla ování za alo docházet p edevším v d sledku vysoké dlouhodobé nezam stnanosti. 
Cílem Sociálního ak ního programu  pro roky 1995–1997 bylo proto založit do budoucna 
otev ený p ístup k sociální politice, který byl dále rozvinut p ijetím Amsterodamské smlouvy.  

Koncem 90. let byl na základ  Amsterodamské smlouvy vypracován  Sociální ak ní 
program pro roky 1998–2000, ve kterém se novým rámcem pro vývoj evropské sociální 
politiky stalo vytvá ení a udržení soudržné spole nosti a v centru pozornosti se ocitlo úsilí 
zam ené na rozvoj lidských zdroj  tak, aby se zvýšila schopností lidí obstát v rychle se 

nícím sv  práce v období technologických zm n. Tento ak ní rámec pro sociální politiku 
byl realizován spolu s Evropskou strategií zam stnanosti p ijatou v roce 1997 v Lucemburku.  

4.5 Zhodnocení výsledk  Evropské strategie zam stnanosti z druhé poloviny 90. let 
lenské zem  prosazovaly v pr hu druhé poloviny 90. let v rámci Evropské strategie 

zam stnanosti strukturální reformy trhu práce, jejichž cílem bylo odstranit nepružnost trh  
práce. Poda ilo se dosáhnout toho, že se Evropská strategie zam stnanosti, která byla  
zahájená v roce 1997, stala pro evropské zem  rámcem ke spole nému postupu na poli 
zam stnanosti, kde bylo hlavním cílem snížení nezam stnanosti.  

                                                             
18 Poznámka: Evropský pakt zam stnanosti se však neprosazoval snadno, a to ani v samotném N mecku, kde se 
jeho návrh p ipravoval. Nap . tehdejší p edsedové opozi ních stran (CDU, CSU) Wolfgang Schäuble a Edmund 
Stoiber striktn  odmítli evropský program  zam stnanosti a namísto n ho po spolkové vlád  SPD/Zelení 
požadovali „vhodné národní zákonodárství v da ové a sociální politice“, nebo  prohlásili, že pouze tím je možno 
vytvá et nová pracovní místa. (Union lehnt europäischen Beschäftigungspakt ab, Süddeutsche Zeitung ze dne 
19. 5. 1999, Nr. 113, str. 7). 
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V druhé polovin  90. let byla p ekonána v Evrop  ekonomická recese z po átku 90. let. 
Od  roku  1997  se  za al  ekonomický  r st  pohybovat  kolem  3  %  a  v  rámci  obnoveného  
ekonomického r stu a strukturálních reforem trhu práce bylo  v letech 1995–2001 vytvo eno 
celkem 12 mil. pracovních míst (v pr hu roku 2002 bylo vytvo eno ješt  dalších 500 000 
nových pracovních míst). Výsledkem bylo zvýšení zam stnanosti a snížení nezam stnanosti 

etn  dlouhodobé nezam stnanosti.  
Od zahájení procesu Evropské strategie zam stnanosti se za ala situace na trhu práce 

zlepšovat. Zatímco míra zam stnanosti se udržovala až do roku 1997 na úrovni 60 %, od roku 
1997 do roku 2000 vzrostla o 3 %. Míra nezam stnanosti klesla v roce 1997 pod 10 % (na 9,8 
%) a dále se snižovala až na 7,6 % v roce 2000 (v roce 2001 klesla až na 7,2 %). P íznivý 
vývoj na poli zam stnanosti byl umožn n zvýšením ekonomického r stu koncem 90. let a 
strukturálními zm nami trhu práce. Vyšší flexibilita trhu práce  byla dosažena r stem podílu 
flexibilních pracovních podmínek,  p edevším r stem podílu flexibilních pracovních smluv, tj. 
zkrácených pracovních úvazk  a termínovaných pracovních smluv,  viz tabulka . 1.  

 
Tabulka 1: Vývoj HDP a základních ukazatel  trhu práce v pr hu 90.  let v Evropské 
unii (EU15) 
Veli ina 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

st HDP (%) 1,1 - 0,4 2,8 2,4 1,7 2,6 2,9 3,0 3,9 
Míra zam stnanosti   (% 
z populace ve v k 
,,,                                                                                                                          
u 15–64) 

 60,1 59,8 60,1 60,3 60,7 61,4 62,6 63,4 

Míra nezam stnanosti (% 
z pracovní síly)  10 10,4 10 10,1 9,8 9,3 8,5 7,6 

Míra dlouhodobé 
nezam stnanosti      (% 
z pracovní síly) 

     4,8 4,4 3,9 3,4 

áste né úvazky       (% 
z celkové zam stnanosti)  14,8 15,4 15,8 16,3 16,7 17,3 17,5 17,7 

Termínované úvazky (% 
z celkové zam stnanosti)  11,0 11,5 12,0 12,0 12,4 13,0 13,4 13,7 

Zdroj dat: Employment in Europe 2005. Recent Trends and Prospects, Brussel: European 
Commission, 2005.  

I p esto, že se situace na evropském trhu práce zlepšila, je možno sledovat  zna né rozdíly 
mezi jednotlivými lenskými zem mi. Zemí nejvíce postiženou nezam stnaností z stalo, i 

es výrazný pokles nezam stnanosti, Špan lsko. Naopak nejvíce flexibilní trh práce 
s nejv tším po tem pracovních p íležitostí vykázalo Lucembursko, Nizozemsko,  Rakousko a 
Irsko. V t chto zemích byl položen d raz na aktivní politiku zam stnanosti, která m la oporu 
v p íznivém makroekonomickém vývoji.   

I p es zlepšující se situaci na evropském trhu práce z stala míra nezam stnanosti v etn  
dlouhodobé nezam stnanosti  nadále vysoká, a proto byl dále položen d raz na zvýšení  
zam stnanosti t ch skupin obyvatelstva, které jsou znevýhodn ny na trhu práce a elí 
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dlouhodobé nezam stnanosti s následným sociálním vylou ením ze života spole nosti. Mezi 
tyto skupiny pat í p edevším mládež, starší pracovní síla, osoby se zdravotním postižením  a 

íslušníci etnických menšin. Rovn ž p etrvávaly rozdíly na regionálních trzích práce, a proto 
se za alo volat po v tší  zodpov dnosti regionálních lánk  politiky zam stnanosti a po v tší 
relevantnosti v konstrukci sm rnic na evropské úrovni. 

Zna ná ást nových pracovních míst vytvo ených v pr hu druhé poloviny 90. let  
vyžadovala st ední až vysokoškolské vzd lání. Proto byla pozornost zam ena na rozvoj 
lidských zdroj , který je založen na kvalitním celoživotním vzd lávání a p íprav  na 
povolání, což za alo být prakticky provád no sledováním míry ú asti lidí na celoživotním 
vzd lávání.   

Zárove  za al být spat ován dvojse ný dopad zvyšující se flexibility trhu práce 
prost ednictvím flexibilních pracovních smluv (zkrácené pracovní úvazky a termínované 
pracovní smlouvy) na trh práce. Flexibilní pracovní smlouvy m ly pozitivní dopad na r st 
zam stnanosti, ale zárove  se tím za al vytvá et segment trhu práce s pracovními místy s 
horší kvalitou pracovních podmínek, ímž za ala vznikat vrstva nízko placených zam stnanc  
(tzv. pracujících chudých).  
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5 EVROPSKÁ STRATEGIE OBNOVY A ROZVOJE EVROPSKÉ UNIE (LISABONSKÁ 
STRATEGIE) 

V roce 2000 byla p ijata na zasedání Evropské rady (Lisabon, b ezen 2000) Strategie 
obnovy a  rozvoje Evropské unie pro období 2001– 2010 (dále Lisabonská strategie), která 
byla ve své podstat  vyjád ením snahy vnést do evropského pojímání politik nový p ístup, 
nebo  cílem této strategie bylo dosažení vzájemné provázanosti mezi politikami, a to mezi 
hospodá skou politikou, politikou zam stnanosti a sociální politikou, což je obsaženo ve 
vlastním cíli strategie, kterým je vytvo ení vzájemn  provázaných opat ení vedoucích 
k dosažení udržitelného ekonomického r stu spolu s r stem zam stnanosti v rámci sociáln  
soudržné spole nosti  jako prost edku k politické  stabilit  Evropské unie jako celku.  

Cíl Lisabonské strategie byl p ijat v následujícím  zn ní: 

„Stát se co nejvíce konkurenceschopnou a dynamickou ekonomikou sv ta založenou na 
znalostech, která je schopná trvale udržitelného rozvoje a nabízí stále více lepších pracovních 

íležitosti a v tší sociální soudržnost.“ 

Lisabonská strategie byla odezvou na zm ny p edcházejícího desetiletí, ke kterým došlo 
ve sv tové ekonomice. Evropa v tomto období za ala elit novým podmínkám mezinárodního 
obchodu se vzr stajícím konkuren ním prost edím, technologickému zaostávání za USA 
a Japonskem a stále vysoké nezam stnanosti, která p etrvávala i p esto, že  koncem 90. let 
došlo k jejímu poklesu. Koncem 90. let z stávalo v Evrop  stále 13,5 mil. nezam stnaných, 
mezi nimiž byly skupiny obyvatelstva, které byly znevýhodn né na trhu práce a dlouhodob  
setrvávaly v nezam stnanosti. V tomto období za al být diskutován  problém  stárnoucí 
evropské spole nosti a udržitelnosti systém  sociálního zabezpe ení, v etn  penzijních 
systém . 

Lisabonská strategie, která byla založena na kombinaci opat ení makroekonomické 
politiky, využití informa ních a komunika ních technologií a rozvoji lidských zdroj , m la 

inést  udržení ekonomického r stu z konce 90. let. Strategie vycházela z p edpokladu, že 
ekonomický r st bude ve výši 3 % ro , ímž budou vytvo eny podmínky pro plnou 
zam stnanost.  

Programy na podporu snížení nezam stnanosti a také na zvýšení konkurenceschopnosti 
byly v Evropské unii vypracovány i d íve, avšak až Lisabonská strategie zmapovala 
zaostávání Evropy v souvislosti s nástupem nové ekonomiky, která je založena na znalostech 
a využívání informa ních a komunika ních technologií a otev ela otázku nutnosti vzájemné 
provázanosti mezi hospodá skou a sociální politikou a politikou zam stnanosti. Lisabonská 
strategie se tak svým pojetím vzájemného prolínání politik stala sociáln -ekonomickou 
strategií Evropské unie. Evropská rada tím p edložila vizi dalšího sm ování Evropské unie a 
na ní založenou strategii, p emž pln ní strategického cíle z stává pln  decentralizováno na 
jednotlivých lenských zemích a jejich regionech.  
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5.1 Scéná  Lisabonské strategie   
Strategie obnovy a rozvoje Evropské unie obsahovala scéná  pro hospodá skou, sociální a 

environmentální obnovu a rozvoj. Tento scéná   zahrnoval vzájemn  provázaná opat ení, 
jejichž úkolem bylo docílit udržitelný ekonomický r st spolu s r stem zam stnanosti v rámci 
sociáln  soudržné spole nosti a s ohledem na environmentální dimenzi a politickou stabilitu 
Evropské unie jako celku. Scéná  Lisabonské strategie byl založen na reformách v t chto 
oblastech:   

Zam stnanost  
Prioritou v oblasti zam stnanosti z stalo v souladu s Evropskou strategií zam stnanosti 

posílení aktivních a preventivních opat ení politiky zam stnanosti, jejichž cílem je navést 
nezam stnané od nezam stnanosti sm rem k zam stnanosti a motivovat je k hledání, p ijetí a 
udržení zam stnání.  

Dosažené pozitivní výsledky koncem 90. let na evropském trhu práce daly podn t ke 
stanovení konkrétních kvantitativních  cíl , které byly stanoveny formou plánované míry 
zam stnanosti pro rok 2010. Tyto cíle byly dopln ny na zasedání Evropské rady ve 
Stockholmu (Stockholm, b ezen 2001) o pr žné cíle stanovené pro rok 2005. Cíle se týkají 
obecné míry zam stnanosti, zam stnanosti žen a zam stnanosti starších pracovník  (55–64 
let). P ehled cíl  a jejich porovnání s výchozím rokem 1999  viz tabulka .  2.  

 
Tabulka 2: Stanovené cíle pro rok 2005 a 2010: ukazatel míry zam stnanosti v % 
(pr r za Evropskou unii, porovnání s rokem 1999)    
Rok Celkem Ženy Starší pracovníci (55–64) 
1999 (výchozí rok) 62 52 37 
2005 67 57  
2010 70 60 50 
Poznámka: Míra zam stnanosti vyjad uje podíl zam stnaných na populaci ve v ku 15–64 let. 

edpokládalo se, že cíle, které si stanoví lenské zem   na poli zam stnanosti, budou 
v souladu s o ekávanou úrovní zam stnanosti Evropské unie s ohledem na konkrétní situaci 
dané zem . 

Znalosti, inovace a dynamika podnikání  
edpokladem k dosažení a vytvo ení spole nosti, která je založena na znalostech, je 

rozvoj lidských zdroj . Proto byl položen velký d raz  na zajišt ní p ístupu ke vzd lání, k 
íprav  na povolání a  k celoživotnímu vzd lávání, dále na vzájemnou provázanost mezi 

školským systémem a trhem práce a na vytvo ení prost edí p íznivého pro zavád ní inovací. 
Kvalitní vzd lání, p íprava na povolání a celoživotní vzd lávání je rovn ž chápáno jako 
prevence p ed nezam stnaností, chudobou a sociálním vylou ením.  

Ekonomická reforma – reforma trh  zboží, služeb a kapitálových trh   
Lisabonská strategie se zam ila na rozvoj t ch oblastí vnit ního trhu, v nichž 

v p edcházejícím desetiletí nebyl zaznamenán dostate ný rozvoj. Mezi tyto oblasti pat í: 
doprava, energetika, služby, z toho zvlášt  finan ní služby, dále oblast hospodá ské sout že a 
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oblast da ové politiky. Zvláštní pozornost byla v nována možnostem slad ní da ové politiky 
tak, aby systém daní byl konzistentní ve vztahu k prioritám, které byly stanoveny v Lisabonu 
(nap . vytvo ení nástroj  v oblasti da ové politiky, které podporují investice do výzkumu a 
vývoje nebo zlepšení v oblasti životního prost edí).  

Sociální soudržnost  
Sociální soudržnost spole nosti za ala být posilována za le ováním znevýhodn ných 

jednotlivc  a skupin obyvatelstva do života spole nosti. Významnou roli p i sociálním 
za le ování hraje trh práce, a proto byla pozornost soust ed na na snižování  
nezam stnanosti,  zvlášt  dlouhodobé. 

Environmentální rozm r udržitelného rozvoje  
Na zasedání Evropské rady v Göteborgu (Göteborg, erven 2001)  byla p ijata Strategie 

udržitelného rozvoje, která rozši ovala Lisabonskou strategii p ijatou v roce 2000.  Rozší ená 
Lisabonská strategie zd raznila jevy, které ohrožují kvalitu života v Evrop 19 –  pat í  sem  
sociální problémy (chudoba a sociální vylou ení), ale  i celá ada problém  týkajících se 
životního prost edí, jako nap . klimatická zm na, vy erpávání p írodních zdroj , zne išt ní 

dy a  dlouhodobé dopady využívání chemických látek. 
Lisabonská strategie byla odpov dí na viditelné slabiny Evropské unie, zejména na 

neuspokojivý vývoj v oblasti zam stnanosti.  Evropská unie však ve srovnáni se svými 
hlavními rivaly USA a Japonskem zaostávala také v oblasti zavád ní nových technologií, 
vydáváním malého objemu výdaj  na v du a vzd lávání a nižší inova ní aktivitou.  

Hlavním koordinujícím a kontrolním orgánem Lisabonské strategie se stala Evropská 
rada, která každoro  na svém jarním zasedání hodnotí napl ování této strategie. Pro 
hodnocení dosažených cíl  stanovených v rámci Lisabonské strategie, které je provád no 
pr žn ,  byl vypracován soubor strukturálních ukazatel . Tyto ukazatele byly roz len ny do 

ti oblastí podle vyt ených hlavních zám : zam stnanost, zavád ní inovací a výzkum, 
ekonomická reforma, sociální soudržnost a životní prost edí. Evropské strategie 
zam stnanosti – páte  Lisabonské strategie    

Lisabonská strategie zd raznila význam zam stnanosti pro udržení sociální soudržnosti a 
politické stability Evropské unie, a proto byla i nadále Evropská strategie zam stnanosti, která 
byla zahájena v roce 1997,  v centru pozornosti Evropské komise a Evropské rady. V roce 
2002 zhodnotila Evropská komise ve spolupráci s lenskými zem mi p tileté zkušenosti 
dosažené realizací Evropské strategie zam stnanosti v období 1998–2002 a p ipravila návrh 
inovované strategie obsažené v tzv. nové generaci Hlavních sm  zam stnanosti pro období 
2003–200520.   P t  let  po  svém vyhlášení  tím vstoupila  Evropská  strategie  zam stnanosti  do  
fáze p ehodnocení.  

                                                             
19 Sd lení o udržitelné Evrop  pro lepší sv t, COM(201) 264, 15. 5. 2001. 
20 Council Decision of 22 July 2003 on guidelines for employment policies for Member States, 2003: 
OJ L197/13.  
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5.1.1 Zhodnocení výsledk  Evropské strategie zam stnanosti dosažených v letech 1998–
2002     

Zhodnocení p ti let Evropské strategie zam stnanosti potvrdilo, že na evropském trhu 
práce došlo ke strukturálním zm nám, které p inesly zlepšení situace na trhu práce. P ínosem 
bylo také slad ní národních politik zam stnanosti, které byly zam eny na pln ní cíl  
spole  p ijatých na úrovni Evropské unie, i když pln ní t chto cíl  probíhalo v lenských 
zemích rozdílným tempem. 

Výsledky hodnocení však potvrdily, že s ohledem na vývoj sociáln -ekonomické reality 
Evropské unie jsou další reformy trhu práce  i nadále nezbytné, a byly navrženy nové priority 
pro Evropskou strategii zam stnanosti, kterými se staly plná zam stnanost, vytvá ení 
pracovních míst s vyšší kvalitou (d raz na flexibilitu trhu práce  v p echázejícím období  
znamenal vytvo ení nízko placených pracovních míst a vytvo ení vrstvy pracujících chudých) 
a sociální za le ování dlouhodob  nezam stnaných do života spole nosti prost ednictvím trhu 
práce (dlouhodobé nezam stnanosti elila i nadále polovina nezam stnaných). 

V prvních p ti letech Evropské strategie zam stnanosti došlo k výrazné tvorb  nových 
pracovních míst: bylo vytvo eno více než 10 mil. pracovních míst, což se odrazilo v  r stu 
míry zam stnanosti ze 62,6 % v roce 1999 na 64,2 % v roce 2002, v poklesu míry 
nezam stnanosti  z 9,8 % v roce 1997 na 7,2 % v roce 2002 a v poklesu míry dlouhodobé 
nezam stnanosti z 4,8 % v roce 1997 na 3,1 % v roce 200221.  R st  HDP  a  pokles  
nezam stnanosti v letech 1995 – 2002, viz graf . 1    
 
Graf  1: Vývoj nezam stnanosti v letech 1995 - 2002  

 
 
Zdroj: Evropská komise (2007a - graf), Eurostat (2010a - graf), míra nezam stnanosti do 1987 – zdroj 
OECD (2010a - graf) 

                                                             
21Zdroj dat: Evropská strategie zam stnanosti, dostupné z  
http://www.elections2004.eu.int/highlights/cs/1101.html,   
Zhodnocení p ti let Evropské strategie zam stnanosti, Brusel, 17. 7. 2002, sd lení Komise Rad  a Parlamentu 
Evropy, hospodá skému a sociálnímu výboru a výboru pro regiony.  
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I p es pokles nezam stnanosti z stávalo v roce 2002 stále v Evrop  13,5 mil. 

nezam stnaných, proto bylo shledáno, že k dosažení lisabonských cíl  míry zam stnanosti je 
nutné p ehodnotit dosavadní postupy. Hodnocení Evropské strategie zam stnanosti prob hlo 
v rámci ty  pilí  Evropské strategie zam stnanosti s následujícími výsledky: 

 Zam stnatelnost 
Pozitivním rysem Evropské strategie zam stnanosti bylo, že strategie vnesla do národních 

politik zam stnanosti lenských zemí postupný posun ešení problému ve sm ru od ešení 
nezam stnanosti k ízení r stu zam stnanosti. Evropská strategie zam stnanosti se propojila s 
procesem sociálního za le ování, ovlivnila politiku rovnosti muž  a žen a p isp la 
k pochopení významu zam stnatelnosti a jeho vztahu k celoživotnímu vzd lávání  

Zárove  se však ukázalo, že p etrvávají demotiva ní prvky v systémech sociálních dávek 
a nedošlo k dostate né participaci znevýhodn ných skupin obyvatelstva (nap . mládeže, 
starších pracovník  a osob s nízkou kvalifikací) na trhu práce. Nedostalo se rovn ž dostate né 
pozornosti podpo e aktivního stárnutí a nep ehodnotily se  systémy p ed asného odchodu do 

chodu, které umož ovaly starší pracovní síle rezignovat na hledání zam stnání a na setrvání 
na trhu práce.  

 Podnikání 
Podnikatelské prost edí se zlepšilo a odrazilo se v r stu zam stnanosti, zjednodušila se  

administrativní zát ž a zesílil boj proti nelegální práci. Avšak hodnocení prokázalo, že 
administrativní zát ž je možné dále snižovat, protože pro malé a st ední podniky je 
administrativa stále brzdou v jejich výkonnosti. Dále bylo vyhodnoceno, že je nezbytné 
podporovat p echod k systému daní a pojistného, který podporuje zam stnanost (nap . dalším 
snižováním plateb na sociální pojišt ní). 

 Adaptabilita 
Adaptabilita trhu práce sm ovala p edevším k pružn jším typ m zam stnaneckých 

vztah  a pružn jší úprav  pracovní doby. Tato flexibilita práce však zárove  p inesla 
znevýhod ování zam stnanc , kterých se flexibilní typy zam stnaneckých vztah  dotkly. 
Zam stnanci, kte í pracují na krátkodobé úvazky, mají nízké mzdy a vytvá í vrstvu 
pracujících chudých a ti, kte í mají termínované pracovní pom ry, jsou i nadále ohroženi 
nezam stnaností. 

 Rovnost muž  a žen 
Rovnost žen a muž , která je zakotvená ve Smlouv  o založení Evropské unie,  je jednou 

z hlavních priorit. V období 1997–2002 ženy obsadily zna nou ást nov  vytvo ených 
pracovních míst a míra zam stnanosti žen vzrostla z 50,8 % na 55,6 %. Nadále však z staly 
významné rozdíly mezi muži a ženami, pokud jde o zam stnanost, nezam stnanost,  
odm ování  i odv tvovou a profesní segregaci22. 

Zhodnocení Evropské strategie zam stnanosti v období 1998–2002 p ineslo identifikaci 
problém  evropského trhu práce a vyžadovalo ešení. P ed zahájením Evropské strategie 

                                                             
22 Zdroj dat: Zhodnocení p ti let Evropské strategie zam stnanosti, Brusel 17. 7. 2002, sd lení Komise Rad  a 
Parlamentu Evropy,  Hospodá skému a sociálnímu výboru a Výboru pro regiony. 
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zam stnanosti v roce 1997 byla zásadním problémem nezam stnanost, po átkem nového 
desetiletí se však za ínají objevovat problémy  spjaté se stárnutím pracovní síly, dokonce i  s 
poklesem populace v produktivním v ku s následnou obavou  týkající se  udržitelnosti 
systém  sociální ochrany. Identifikovány byly také problémy spjaté s nízkou kvalitou nov  
vytvá ených pracovních míst, které byly nízko  placené,  proto bylo p ijato doporu ení, aby 
Evropská strategie zam stnanosti i nadále podporovala tvorbu pracovních míst, avšak 

edevším ve vyšší kvalit , která s sebou p inese vyšší produktivitu práce. V této souvislosti 
se op t zd raznila nezbytnost rozvoje  lidských zdroj   cestou celoživotního vzd lávání. 
Úkolem do budoucna nadále z stalo snižování regionálních disparit trh  práce a snižování 
sociálních disparit cestou sociálního za le ování znevýhodn ných skupin obyvatelstva do 
života spole nosti prost ednictvím trhu práce.  

Z revize Evropské strategie zam stnanosti také vyplynul úkol zjednodušit stávající 
Sm rnice zam stnanosti, které byly vyhodnoceny jako p íliš obsáhlé a složité,  a úkol zajistit 
st edn dobou platnost sm rnic zam stnanosti. Nov  byly navrženy Hlavní sm ry 
zam stnanosti a jejich p ezkoumání bylo navrženo pouze každý t etí rok, p emž v mezidobí 
byla jejich aktualizace p ísn  omezena23. 

5.1.2 Návrh nové generace Hlavních sm  zam stnanosti v roce 2003   

Evropská komise p ipravila návrh inovované strategie obsažené v nové generaci Hlavních 
sm  zam stnanosti. Zárove  byly slad ny koordina ní mechanismy Evropské strategie 
zam stnanosti a hospodá ské politiky obsažené v Obecných sm rech pro hospodá skou 
politiku (Broad Economic Policy Guidelines – BEPG). Evropská komise navrhla, aby lenské 
zem  p edkládaly Národní ak ní plány zam stnanosti Evropské komisi již v m síci íjnu 

edchozího roku, slad né s návrhem státního rozpo tu a s ostatními politikami (politika 
hospodá ská, vzd lávací, sociální, da ová apod.), ímž dochází k pr niku hospodá ské 
politiky a politiky zam stnanosti. Tento návrh  byl projednán na Jarním zasedání Evropské 
rady v roce 2003 v Bruselu. 

V roce 2003 p ijala Evropská rada (Solu , erven 2003) Hlavní sm ry zam stnanosti, 
které tvo ily novou, revidovanou podobu Evropské strategie zam stnanosti. Tyto Hlavní 
sm ry zam stnanosti, jejichž úkolem je vytvo ení v tšího po tu pracovních míst a lepších 
pracovních míst, sledují t í pr ezové cíle:  
1) plnou zam stnanost,  
2) kvalitu a produktivitu práce,  
3) sociální soudržnost a trh práce p ístupný pro všechny.  

                                                             
23 Sd lení Komise Rad  a Parlamentu Evropy, hospodá skému a sociálnímu výboru a výboru pro 
regiony - Budoucnost Evropské strategie zam stnanosti (ESZ) „Strategie pro plnou zam stnanost a 
lepší pracovní místa pro všechny“,   
URBAN, L.: Lisabonská strategie, dostupné z  http://www.evropska-unie.cz/cz/print.asp?id=2377 
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1. cíl: Plná zam stnanost  
Cílem lenských zemí bylo dosažení plné zam stnanosti. Bylo stanoveno p ijímat 

odpovídající opat ení na stran  nabídky i poptávky trhu práce tak, aby došlo ke zvýšení míry 
zam stnanosti a dosažení lisabonských a stockholmských cíl  na poli zam stnanosti. 

2. cíl: Zlepšení kvality a produktivity práce 
Koncept kvality práce byl založen jak na vlastní kvalit  bezprost edn  vykonané práce, 

tak na kvalit  práce odvislé od úrovn  rozvoje lidských zdroj , tj. od schopností a dovedností 
lidí, od jejich dosaženého vzd lání a úrovn  celoživotního vzd lávání, ale také od dodržování 
bezpe nosti práce, od úrovn  sociálního dialogu apod. Protože kvalita práce je spojena 
s produktivitou práce, bylo zd razn no, že kvalita práce m že být zásadním p ínosem p i 
dosahování konkurenceschopnosti Evropské unie. Proto byla pozornost  zam ena na 
zvyšování produktivity práce formou pokra ujících investic do lidského kapitálu, technologie 
a organizace práce. 

3. cíl: Posilování sociální soudržnosti  a za le ování 
Byl položen d raz na zam stnanost a trh práce jako  nástroj sociálního za le ování lidí do 

života spole nosti. Cílem politiky zam stnanosti se proto stalo usnad ování p ístupu lidí ke 
kvalitnímu zam stnání, zamezení diskriminace na trhu práce,  p edcházení vylu ování lidí z 
trhu práce a  snižování regionálních rozdíl  v zam stnanosti a nezam stnanosti. Sociální 
soudržnost by proto m la být posilována podporou p ístupu  na trh práce pro všechny skupiny 
obyvatelstva a  snižováním regionálních disparit trhu práce.    

Pro dosažení  uvedených cíl  bylo stanoveno následujících deset priorit: 
 Rozvoj aktivních a preventivních opat ení politiky zam stnanosti;  
 Tvorba pracovních míst a podnikání; 
 Posilování adaptability a mobility na trhu práce;  
 Podpora rozvoje lidských zdroj ; 
 Zvyšování nabídky na trhu práce a podpora aktivního stárnutí; 
 Rovnost muž  a žen; 
 Podpora integrace osob znevýhodn ných na trhu práce a boj proti jejich diskriminaci; 
 Motivace lidí k zam stnání;  
 Transformace nelegální práce na práci legální; 
 Odstran ní regionálních nerovností v úrovni zam stnanosti a nezam stnanosti. 

Odpov dnost za implementaci Hlavních sm  zam stnanosti a za realizaci Evropské 
strategie zam stnanosti nadále  mají v souladu s otev enou metodou koordinace lenské zem  
Evropské unie. Bylo stanoveno, že na úrovni lenských zemí budou k procesu implementace 
Hlavních sm  p ispívat sociální partne i na všech úrovních, tj. na úrovni odv tvové, 
meziodv tvové a regionální a v souladu s národními zvyklostmi a tradicemi by k procesu 

ly také p ispívat parlamentní instituce a další  zú astn né strany na poli zam stnanosti 
(nap . vzd lávací instituce, nestátní organizace, politické strany apod.), a to na národní i 
regionální úrovni.  

Revize Evropské strategie zam stnanosti p inesla posun ešení problém  souvisejících 
s efektivním fungováním trhu práce, a sice ve sm ru od ešení problému nezam stnanosti 
k ízení r stu zam stnanosti, mimo jiné i z toho d vodu, že snižování nezam stnanosti je 
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možno dosahovat motivací nezam stnaných k rezignaci na hledání a udržení zam stnání   
jejich p evedením na n které ze schémat náhradních zdroj  p íjm , mezi které pat í 

edevším p ed asné d chody. Ve stárnoucích evropských spole nostech byl proto   posun od 
prostého zam ení politiky zam stnanosti na snižování nezam stnanosti d ležitý, nebo  
snižování nezam stnanosti m že být sice dosahováno p evedením starší pracovní síly do 

ed asných d chod , avšak s následným tlakem na d chodové systémy.   
Významným p ínosem revidované Evropské strategie zam stnanosti byl také d raz 

položený na kvalitu práce a pracovních podmínek, protože p edcházející koncepce Evropské 
strategie zam stnanosti, která zd raz ovala adaptabilitu trhu práce, sm ovala p edevším k 
pružn jším typ m zam stnaneckých vztah  a pružn jší úprav  pracovní doby. Tato flexibilita 
práce však zárove  p inesla znevýhod ování zam stnanc , kterých se tato flexibilita dotkla. 
Pracovníci na krátkodobé úvazky, kte í mají nízké mzdy, za ali tvo it vrstvu pracujících 
chudých, jejichž  ohrožení  nezam stnaností,  pokud mají také pracovní úvazky na dobu 
ur itou,  p etrvává.   

Jedním z pr ezových cíl  Evropské strategie zam stnanosti  se stalo zajišt ní sociální 
soudržnosti a vytvo ení trhu práce, který bude p ístupný pro všechny. Na tento cíl však byla 
již od roku 2000 zam ena modernizace Evropského sociálního modelu, která se rozvinula 
v Evropský proces sociálního za le ování. Tím se Evropská strategie zam stnanosti a 
Evropský proces sociálního za le ování za aly prolínat.   

5.2 Modernizace Evropského sociálního modelu v rámci Lisabonské strategie 
V rámci  Lisabonské strategie došlo k posílení Evropské strategie zam stnanosti, která 

byla zahájena v roce 1997. Lisabonská strategie však m la význam rovn ž pro sociální 
politiku, nebo  sou ástí tohoto strategického cíle se stalo nejen zvýšení zam stnanosti, ale 
také zvýšení sociální soudržnosti spole nosti jako p edpoklad pro dosažení politické stability. 
Tím se boj proti chudob  a sociálnímu vylou ení (pozd ji byl tento proces nazván jako 
sociální za le ování znevýhodn ných jednotlivc  a skupin obyvatelstva do života 
spole nosti) stal sou ástí modernizovaného Evropského sociální modelu, který byl p ijat na 
zasedání Evropské rady v Nice (Nice, prosinec 2000). Na tomto zasedání byly dále stanoveny 
spole né cíle  v boji proti chudob  a sociálnímu vylou ení a bylo rozhodnuto, že lenské 
zem  budou na základ  t chto cíl  sestavovat své národní plány boje proti chudob  a 
sociálnímu vylou ení (pozd ji nazvané národní plány sociálního za le ování). První  dvouleté 
plány sestavily lenské zem  v období leden–kv ten 2001 za spolupráce Výboru pro sociální 
ochranu, který je poradním orgánem Evropské komise. 

5.2.1  Východiska procesu sociálního za le ování  
Proces sociálního za le ování byl zahájen v roce 2000 jako reakce na p etrvávající 

vysokou dlouhodobou nezam stnanost, v jejímž d sledku byl po et lidí, žijících koncem 90. 
let v chudob  a sociálním vylou ení, vysoký24.  
                                                             

24 Chudoba a sociální vylou ení je definován jako stav, kdy  jedinec nebo skupina lidí neparticipuje pln  na 
ekonomickém a sociálním život  spole nosti a/nebo když jejich p ístup k p íjmu a ostatním zdroj m jim 
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Evropská unie dosahovala koncem 20. století  trvalého ekonomického r stu. V letech 
1995–2000 dosahoval r st HDP 2,6 % ro  a byl doprovázen vytvá ením nových pracovních 
míst.  Avšak  i  p esto,  že  došlo  k  r stu  zam stnanosti  a  snížení  nezam stnanosti,  bylo  stále  
velké množství lidí postiženo nezam stnaností v etn  nezam stnanosti dlouhodobé: v roce 
2000 inil absolutní po et nezam stnaných 13,5 mil., z nichž 44 % pat ilo mezi  dlouhodob  
nezam stnané. I když v druhé polovin  90. let byl zaznamenán p íznivý ekonomický r st, 

etn  r stu zam stnanosti, analýzy chudoby založené na konceptu relativní chudoby, to 
znamená vycházející ze vztahu k „celkové úrovni prosperity“ v dané zemi a v daném ase 
(koncept relativní chudoby vychází z nam ené p íjmové nerovnosti), bylo zjišt no, že po et 
lidí žijících v chudob  byl stále vysoký25.   

ení chudoby, které vychází  z nízkého p íjmu domácností26,  je p itom pouze jedním 
z aspekt  hodnocení chudoby a sociálního vylou ení. V úvahu je nutno vzít další aspekty: 
zam stnání, bydlení, zdravotní pé i, apod. Analýzy prokázaly, že každý šestý obyvatel 
Evropské unie, tj. 17 % obyvatelstva EU, elil v období konce 90. let vícenásobné deprivaci 
(nedostate ný p íjem, bydlení, zam stnání apod.).   

Chudoba a sociální vylou ení jsou v evropské spole nosti d sledkem strukturálních 
zm n, které doprovázejí sociáln -ekonomický vývoj. Mezi tyto zm ny pat í p edevším 
strukturální zm ny na trhu práce doprovázené vysokou poptávkou po kvalifikované pracovní 
síle s „novými“ znalostmi a dovednostmi, tj. vytvá ením nových p íležitosti na trhu práce, ale 
zárove  nových bariér pro ty, kte í nejsou schopni  se zm nám poptávky na trhu práce 

izp sobit. Tlak na vytvá ení v tšího po tu pracovních míst koncem 90. let m l krom  toho 
za následek, že vznikala pracovní místa na áste ný pracovní úvazek a pracovní místa  na 
dobu ur itou, která pat í mezi  „nejisté formy zam stnanosti“. Nová pracovní místa, která 
vznikala ve službách byla nízko  placená a nejistá; tím vznikla na trhu práce nová rizika, která 
se asto týkala mládeže a žen. Navíc docházelo k útlumu tradi ních odv tví a rovn ž 
 p elévání ekonomického bohatství mezi oblastmi s následnou  marginalizací celých skupin 
obyvatel žijících v dané oblasti.  

V evropské spole nosti došlo k také k technologickým zm nám a k postupnému  
vytvá ení spole nosti založené na znalostech a spolu s tím byli znevýhodn ní ti, kte í nem li 
dostate ný p ístup k informa ním technologiím. Dále byl postupn  zaznamenán nár st zm n 

                                                                                                                                                                                              
neumož uje dosáhnout životní standard, který je považován ve spole nosti, v níž žijí, za p ijatelný. V této situaci 
nemají asto p ístup ani k základním práv m. Pramen: Draft Joint Report on Social Inclusion – Part I: the 
European Union, including Executive Summary. Brussels: Council of the European Union, 12  December 2001,  
str. 11. V Evrop  probíhá akademická diskuse o posunu pojm  od pojmu chudoba k pojmu sociální vylou ení, 
kdy nejde o pouhou zám nu pojm , ale o zám nu p edm tu zájmu, nebo  dnes již není problémem distribuce 
bohatství, ale problém pout jedince se spole ností. Tím také dochází k posunu od problému rovnosti k problému 
spravedlnosti a p ístupu k práv m. MAREŠ, P.: Sociální exluze, sociální inkluze a sociální koheze: diskurs a 
realita, p ísp vek na konferenci Sociální vylou ení, Brno, kv ten 2006.        
25 Zdroj dat: Draft Joint Report on Social Inclusion – Part I: the European Union, including Executive 
Summary, Brussels:  Council of the European Union, 12  December 2001,  str.14–21. 
26 Pro m ení rozsahu chudoby se používá ukazatel nazvaný míra nízkých p íjm , který vyjad uje podíl 
obyvatelstva, jejichž p íjmy jsou nižší než je 60 % mediánu p íjmového rozložení (p íjmové rozložení tzv. 
„národních vyrovnaných p íjm “ vychází z výpo tu podle metodiky Eurostatu, p i které se používá jednotná 
stupnice p epo tu p íjm  domácností na vyrovnaný p íjem). 
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v sociální struktu e spole nosti, tj. nár st etnické a kulturní diverzifikace, m nící se struktura 
domácností jako d sledek oslabení instituce rodiny, stárnutí populace apod. 

Strukturální zm ny ve spole nosti jsou nositelem rizikových faktor , které  ovliv ují 
nár st chudoby a sociálního vylou ení ve spole nosti. Mezi nejzávažn jší rizikové faktory 
pat í dlouhodobá nezam stnanost, dlouhodob  nízký p íjem a nízká kvalita zam stnání. 
Dlouhodob  nezam stnaní a „pracující chudí“, tj. ti, kte í mají nízko placené zam stnání nebo 
nejisté zam stnání, žijí asto v trvalé chudob  a mají nízkou sociální pozici ve spole nosti. 
Dlouhodob  nezam stnaní navíc ztrácejí kvalifikaci, pracovní návyky, sebed ru a sebeúctu 
a ti, kte í mají dlouhodob  nízký nebo nep im ený p íjem (a  již pracovní nebo sociální), 
jsou ohroženi zvýšeným rizikem sociální izolace.   

K nemén  závažným rizikovým faktor m pat í nízké vzd lání a kvalifikace, které je 
hlavní p ekážkou k za len ní do spole nosti založené na znalostech a m že tvo it  „klín“ mezi 
tou ástí spole nosti, která požadované znalosti a dovednosti má, a ástí, která tyto znalosti 
nemá. Zdravotní postižení, špatný zdravotní stav a stá í je rovn ž identifikováno jako jedna  
z nejvážn jších p in chudoby a sociálního vylou ení, stejn  tak jako je doloženo, že lidé 
žijící v nižších sociálních vrstvách mají horší zdravotní stav. Rovn ž stá í m že znamenat 
vylou ení senior  do „seniorského gheta“. Neuspokojivé bydlení je významným faktorem, v 
jehož d sledku dochází k izolovanosti a vylou ení ze života spole nosti, p emž 
bezdomovství je již projevem extrémního sociálního vylou ení. 

Vyššímu riziku chudoby a sociálního vylou ení jsou také vystaveni p íslušníci etnických 
menšin a p ist hovalci, kte í mají velmi asto ve spole nosti horší postavení a jejichž p ístup 
k základním zdroj m spole nosti (trh práce, bydlení apod.) je ztížen, dále d ti, které žijí 
v ohrožených rodinách, tj. v rodinách nefunk ních, chudých, mnohopo etných, 
s nezam stnanými rodi i a v rodinách, ve kterých dochází k násilí (tyto d ti mají asto nižší 
vzd lání, zhoršené zdraví a mají mén  p íležitostí a podn  k tomu, aby se náležit  sociáln  
vyvíjely) a dále všichni, kte í žijí ve  znevýhodn ných oblastech s vysokou nezam stnanost, 
špatnou dopravní obslužností atd.  

Výše uvedená rizika se velmi asto kumulují, ímž se jejich negativní vliv znásobuje. 
Krom  toho se v pr hu asu p enášejí mezi generacemi, proto je nezbytné p erušit 
opakující se cyklus chudoby, a tím její mezigenera ní projevy eliminovat. 
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6 EVROPSKÝ PROCES SOCIÁLNÍHO ZA LE OVÁNÍ  

Evropský proces sociálního za le ování vychází z  analýzy strukturálních zm n ve 
spole nosti a rizikových faktor , které ovlivnily koncem minulého století rozsah chudoby a 
sociálního vylou ení. Cílem tohoto procesu se stalo zajistit, aby se hlavní mechanismy, které 
vytvá ejí ve spole nosti  p íležitosti a rizika k sociálnímu za le ování, tj. trh práce, vzd lání, 
bydlení, zdravotní pé e, sociální ochrana a další služby, staly dostate  univerzální a 
dostupné a odpovídaly pot ebám t ch, kte í jsou ohroženi chudobou a sociálním vylou ením. 
Proto si Evropská unie vyty ila osm úkol  na cest  k zajišt ní spole nosti, která je sociáln  
soudržná a politicky stabilní:      
1) Vytvo ení a rozvoj „za le ujícího“ trhu práce27 a podpora zam stnanosti jako práva a 

íležitost pro všechny – Podpora p ístupu k zam stnání je základním nástrojem, který 
umož uje ochranu p ed chudobou a sociálním vylou ením, nebo ešení již vzniklého 
stavu chudoby a sociálního vylou ení. V rámci „za le ujícího“ trhu práce je vytvá ena 
ada opat ení zvyšujících zam stnatelnost lidí, která jsou asto „šitá na míru“ jednotlivým 

osobám, a opat ení podporující vytvá ení pracovních míst pro ty, kte í mají sníženou 
pracovní schopnost (nap . zdravotn  postižení). V oblasti zam stnanosti je významná 
vazba mezi  národními plány zam stnanosti a národními plány sociálního za le ování 
jednotlivých lenských zemí. Jejich rozdílné zam ení spo ívá v tom, že plány 
zam stnanosti jsou zam eny na celou populaci, zatímco národní plány sociálního 
za le ování jsou zam eny na znevýhodn né skupiny obyvatel (etnické menšiny, 
zdravotn  postižené, mládež, starší pracovní sílu atd.).    

2) Garance minimálního (p im eného) p íjmu a prost edk  pro udržení d stojného života – 
úkolem je zajistit, aby všichni obyvatelé Evropské unie m li dostate ný p íjem, který jim 
umožní vést d stojný život a participovat na život  spole nosti jako její plnohodnotní 
lenové.  

3) Odstranit znevýhodn ní v p ístupu ke vzd lání – tento úkol je chápán jako základní 
dlouhodobá preventivní strategie p i odstra ování chudoby a sociálního vylou ení. 
Zahrnuje odstran ní r zných znevýhodn ní ve vzd lávacím systému, mimo jiné:  
- odstran ní znevýhodn ní u d tí již v raném v ku tak, aby vzd lávací systém co 

nejvíce vyhovoval i d tem z ohrožených skupin obyvatelstva,  
- prevenci proti p ed asnému opušt ní školy mladými lidmi,  
- rozvoj celoživotního vzd lávání a vytvá ení vzd lávacích/výcvikových program  

dostupných všem osobám, v etn  osob z ohrožených skupin obyvatelstva.  

                                                             
27 „Za le ující trh práce“ je široký koncept trhu práce, který asto vyjad uje o ekávání, že pracovní 
místa budou dostupná i lidem s nižší pracovní kapacitou (s  r znými handicapy) p emž tato 
pracovní místa budou mít pro tyto osoby vhodné parametry a standardy a budou pro n  dostupná za 
všech podmínek a v kterémkoliv asovém okamžiku. (Draft Joint Report,  2001: 33)   
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4) Zabezpe ení bydlení pro všechny – úkolem je zajistit p ístup ke kvalitnímu bydlení, na 
které je nazíráno jako na základní pot ebu a právo. Krom  toho je také d ležitým úkolem 
vytvo it odpovídající nástroje pro prevenci a ešení problému bezdomovectví   

5) Zachování rodinné solidarity a ochrana práv d tí – úkolem je podpora rodiny a  podpora 
rovných p íležitostí pro muže a ženy s p ihlédnutím  k jejich m nícím se rolím  ve 
spole nosti a ochrana práv d tí jako prevence proti chudob  a sociálnímu vylou ení. 
Zvláštní pozornost je v nována rodinám z ohrožených skupin obyvatelstva  

6) Záruka stejného p ístupu ke službám vysoké kvality – úkolem je zajistit rovný p ístup k 
následujícím službám: zdravotnictví, doprava, sociální pé e, kultura, rekreace a právní 
služby.  Zvlášt  d ležité je zajistit tento úkol v zemích, ve kterých nejsou uvedené služby 
na náležité úrovni co do jejich rozsahu a kvality. 

7) Lepší (integrované) poskytování služeb – tento úkol p edpokládá integraci a propojení 
všech poskytovatel  služeb: ve ejných i soukromých, a to na národní, regionální i místní 
úrovni.  

8) Obnova (regenerace) znevýhodn ných oblastí – úkolem je vytvá ení vhodných nástroj , s 
jejichž pomocí je možno obnovit ekonomickou a sociální úrove  znevýhodn ných oblastí   

Evropský proces sociálního za le ování, zahájený v roce 2001, je založen stejn  jako 
Evropská strategie zam stnanosti na koordinovaném postupu prací provád ných lenskými 
zem mi, které vedou ke spole  p ijatým cíl m na úrovni Evropské unie, a používá 
otev enou metodu koordinace. Spole né cíle jsou definovány v rámci spole ného ak ního 
rámce.  

6.1.1 Metoda sociálního za le ování – nová otev ená metoda koordinace 
Evropský proces sociálního za le ování používá otev enou metodu koordinace, 

(nazvanou jako „nová otev ená metoda koordinace“). Tato metoda je založena na stejných 
principech jako otev ená metoda koordinace používaná v rámci Evropské strategie 
zam stnanosti, tj. na p ijetí spole ných cíl  na úrovni Evropské unie a na jejich rozpracování 
formou vhodných opat ení v národních plánech sociálního za le ování lenských zemí. 
Sou ástí metody je následné vyhodnocení ú innosti p ijatých opat ení pomocí spole ných 
ukazatel  op t na úrovni Evropské unie. Spole ný ak ní rámec sociálního za le ování – 
spole né cíle  

lenské zem  Evropské unie se zavázaly, že budou postupovat spole  p i snižování 
chudoby a sociálního vylou ení, a proto se dohodly p ijímat taková opat ení, na jejichž 
základ  budou usilovat o dosažení ty  spole  p ijatých cíl  (Nice, prosinec 2000): 
1) usnadnit ú ast v zam stnání a p ístup ke zdroj m, práv m, zboží a službám všem lidem; 
2) prevence rizika sociálního vylou ení; 
3) pomoc nejvíce ohroženým skupinám obyvatelstva; 
4) mobilizace všech stran ú astnících se boje proti chudob  a sociálnímu vylou ení. 

V rámci ty  spole  p ijatých cíl  p ijímají lenské zem  opat ení pro snížení chudoby 
a sociálního vylou ení, která jsou zam ená na „za len ní“ ohrožených skupin obyvatelstva 
do života spole nosti Tato opat ení p ijímají v závislosti na svých specifických sociáln -
ekonomických podmínkách.  
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Evropský proces sociálního za le ování byl zahájen v roce 2001 p ijetím prvních 
národních plán  sociálního za le ování na období roku 2001–2002. Národní plány sociálního 
za le ování obsahují konkrétní opat ení zam ená na dosažení spole  vytý ených cíl , 
které byly p ijaty Evropskou radou v Nice v prosinci 2000. P i formulaci jednotlivých 
opat ení obsažených v národních plánech jsou využívány t i obecné a vzájemn  se dopl ující 

ístupy:  
1) První p ístup znamená zlepšení dostupnosti, p ístupu a p im enosti p ijatých opat ení tak, 

aby se zvýšilo jejich pokrytí a efektivnost (tj. podpora univerzálnosti).  
2) Druhý p ístup  znamená zam ení se na specifické nevýhody, které lze p ekonat 

uplatn ním vhodných opat ení (tj. podpora tzv. „vhodného pole p sobnosti“).  
3) etí p ístup znamená kompenzaci za nevýhody, které lze p ekonat jen z ásti nebo v bec 

(tj. záruka solidarity). 

6.1.2 Vazba mezi Evropskou strategií zam stnanosti a Evropským procesem sociálního 
za le ování 

Mezi Evropskou strategií zam stnanosti a Evropským procesem sociálního za le ování 
(taktéž mezi národními plány zam stnanosti a národními plány sociálního za le ování) je 
úzká provázanost. Z formálního hlediska oba procesy využívají stejnou metodu, tj. metodu 
koordinace politik lenských zemí a pro oba procesy je na úrovni Evropské unie stanoven 
spole ný ak ní rámec (sm rnice zam stnanosti a spole né cíle sociálního za le ování). Z 
obsahového hlediska jsou oba procesy provázány svým zam ením na trh práce a rozvoj 
lidských zdroj . Cílem národních plán  zam stnanosti je zlepšit efektivnost trhu práce a 
zvýšit  úrove  zam stnanosti a zam stnatelnosti všech, kte í jsou schopni pracovat. Národní 
plány sociálního za le ování se orientují rovn ž na zvýšení úrovn  zam stnanosti, jsou však 
zam eny p edevším na vtažení t ch jednotlivc  nebo skupin obyvatelstva na trh práce, které 
stojí zcela mimo trh práce (vylou ené osoby) a na rozvoj jejich lidského potenciálu.  

Za len ní lidí do pracovního kolektivu je považováno za základní prost edek k zajišt ní 
jak adekvátního p íjmu, tak rozvíjení a posilování sociálních vztah , což  usnad uje 
participaci lidí na život  spole nosti a snížení rizika jejich marginalizace. V centru pozornosti 
národních plán  sociálního za le ování je proto vytvo ení a rozvoj „za le ujícího“ trhu práce 
a podpora zam stnanosti jako vytvo ení p íležitosti pro všechny – podpora p ístupu 
k zam stnání je základním nástrojem, který umož uje ochranu p ed chudobou a sociálním 
vylou ením, p ípadn ešení již vzniklého stavu chudoby a sociálního vylou ení.  

6.2 Polo as Lisabonské strategie a její revize   
Lisabonská strategie byla ve své podstat  vyjád ením snahy vnést do evropského 

pojímání politik nový p ístup, nebo  cílem této strategie bylo dosažení vzájemné provázanosti 
mezi politikami, a to mezi hospodá skou politikou, politikou zam stnanosti a sociální 
politikou, což je obsaženo ve vlastním cíli strategie, jehož obsahem bylo  vytvo it  vzájemn  
provázaná opat ení vedoucí k dosažení udržitelného ekonomického r stu spolu s r stem 
zam stnanosti v rámci sociáln  soudržné spole nosti, a tím zajistit Evropské unii politickou  
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stabilitu jako celku28.   Záhy se však ukázalo,  že tento cíl  není snadné naplnit,  a rok 2005 se 
stává rokem revize Lisabonské strategie, na jejímž základ  dochází k zúžení cíle, a do centra 
pozornosti se již dostává pouze dosažení ekonomického r stu a  r stu zam stnanosti (growth 
and jobs). P edm tem kritického náhledu je také otev ená metoda koordinace jako jediná 
metoda ízení p ijatá pro dosažení cíle Lisabonské strategie.   

6.2.1 Výsledky Lisabonské strategie – rok 2005 
Lisabonská strategie byla p ijata v období p íznivého ekonomického r stu, který  byl 

doprovázen  uspokojivou tvorbou pracovních míst, nízkou inflací atd. Tyto výsledky p isp ly 
k optimistickým o ekáváním. Heslem se stalo vytvo ení v tšího po tu lepších pracovních 
míst a zam stnanost a za le ující trh práce byl dán do spojení se sociálním za le ováním 
znevýhodn ných skupin obyvatelstva do spole nosti jako p edpoklad pro snížení výskytu 
chudoby, snížení regionálních rozdíl  a zajišt ní sociáln  soudržné  Evropy. 

Již v prvních letech realizace však byla Lisabonská strategie neuspokojiv  napl ována, 
k emuž p isp l nedostate ný ekonomický r st, který se odrazil  v nedostate né tvorb  
pracovních míst a nízkém r stu zam stnanosti. V Evrop  došlo v letech 2001–2003 
k ekonomické recesi,  proto se neda ilo naplnit cíl Lisabonské strategie – stát se 
nejdynami jší ekonomikou sv ta s o ekávaným ekonomickým r stem ve výši 3 % ro . 
Naopak, ekonomický r st, který byl velmi slabý, inil v roce 2003 pouze 1 % a pr rný 
ekonomický r st v letech 2001–2005 dosáhl pouze 1,6 % (EU25), p ípadn  1,5 % (EU15) a  
ve srovnání s o ekáváním byl polovi ní. Evropa v porovnání s USA  výrazn  zaostávala, viz 
graf .2 

. 
Graf . 2: Vývoj HDP v Evrop , USA a Japonsku v letech 1996–2005 (v %)  
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Zdroj dat: Employment in Europe 2005. Recent trends and Prospects. European Commission. 
Directorate – general for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Brussels, 2005.  

                                                             
28 Cíl Lisabonské strategie byl p ijat v následujícím zn ní: „…stát se co nejvíce konkurenceschopnou 
ekonomikou sv ta založenou na znalostech, která je schopná trvale udržitelného rozvoje a nabízí stále více lepších 
pracovních p íležitostí a v tší sociální soudržnost“. 
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Cílem  Lisabonské  strategie  bylo  dosáhnout  míry  zam stnanosti   ve  výši  67  %   v  roce  
2005  (70 % v roce 2010). Míra zam stnanosti oproti roku 2000, kdy inila 62,4 %,  sice 
vzrostla na  63,8 %, ale pr žný cíl spln n nebyl. Ve zpráv  o zam stnanosti, kterou 

edložila Evropská komise v roce 200529,  se navíc uvádí, že „…situace na pracovním trhu se 
pro mladé lidi, dlouhodob  nezam stnané a pracovníky s nízkou kvalifikací dále zhoršila“.  

ekává se,  že nebude spln n ani cíl stanovený pro  rok 2010, a to i p esto, že  v téže zpráv  
se uvádí, že sektor služeb stále skýtá velký prostor ke zvyšování zam stnanosti, zejména ke 
zvyšování zam stnanosti žen a starších pracovník , a o ekává se také vytvá ení pracovních 

íležitostí v sektorech, ve kterých vznikají dob e placená pracovní místa pro vysoce 
kvalifikovanou pracovní sílu.  

Vývoj zam stnanosti i nezam stnanosti je v Evropské unii poznamenám jejím rozší ením. 
vodních 15 zemí Evropské unie vykazuje v oblasti zam stnanosti p ízniv jší výsledky ve 

srovnání s výsledky, kterých dosáhlo všech 25 zemí Evropské unie, a to i p esto, že p vodní 
zem  vykazují nepatrn  nižší ekonomický r st než všech sou asných 25 zemí. V nových 
zemích je v souvislosti s restrukturalizací ekonomiky a zavád ním nových technologií30 
dosahován ekonomický r st i p i poklesu zam stnanosti, viz tabulka . 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Zam stnanost v Evrop  2005, zpráva o pokroku dosaženém na poli zam stnanosti p i pln ní Lisabonské 
strategie, Evropská komise,  2005, dostupné z  http://www.evropska-
unie.cz/cz/article.asp?id=3052&s_type=1&text=strategie%20zam%ECstnanosti 
30 V nových zemích Evropské unie vznikl „prostor hospodá ské dynamiky“, ve kterém p i 
nahrazování zastaralých technologií novými, které odpovídají nejnov jšímu vývojovému  stupni 
techniky, dochází k tomu, že technologický rozvoj p esko il „jednu generaci“. Zdroj: Lisabonská 
strategie pro r st a zam stnanost, zpráva skupiny odborník  pod p edsednictvím W. Koka, listopad 
2004.         
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Tabulka 3: Vývoj zam stnanosti a nezam stnanosti v Evropské unii v letech 2000–2005 
(v %) 

Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Cíl 

2005 
Cíl 

2010 

Vývoj HDP EU25 3,9 1,9 1,2 1,2 2,4 1,6 
  

Vývoj HDP EU15 3,9 1,9 1,1 1,1 2,3 1,5 
  

Míra zam stnanosti  (EU25) 62,4 62,8 62,8 62,9 63,3 63,8 
67,0 70,0 

Míra zam stnanosti  (EU15) 63,4 64,0 64,2 64,3 64,7 65,1 
67,0 70,0 

Míra nezam stnanosti – EU25 8,6 8,4 8,7 9,0 9,0 8,7 
  

Míra nezam stnanosti (EU15) 7,6 7,2 7,6 8,0 8,1 7,9 
  

Míra dlouhodobé nezam stnanosti  
(EU25) 3,9 3,8 3,9 4,0 4,1 X 

  

Míra dlouhodobé nezam stnanosti   
(EU15) 3,9 3,4 3,1 3,3 3,4 X 

  

áste né úvazky (% z celkové 
zam stnanosti) – EU25 16,2 16,3 16,6 17,0 17,7 17,9   

áste né úvazky (% z celkové 
zam stnanosti) – EU15 17,7 17,9 18,1 18,5 19,4 19,8   

Termínované úvazky (% z celkové 
zam stnanosti) – EU25 12,3 12,9 13,0 13,7 13,8 13,9   

Termínované úvazky (% z celkové 
zam stnanosti) – EU15 13,7 13,4 13,7 13,1 13,6 13,5   

Zdroj: Employment in Europe 2005, Recent Trends and Prospects, Brussels: European Commission, 
2005, dostupné z  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/employ_2005_en.htm 

Vyšší zam stnanosti je na evropském trhu práce dlouhodob  dosahováno vyšší 
flexibilitou trhu práce, což znamená, že se dále rozvíjí pružn jší typy zam stnaneckých 
vztah  a pružn jší úprava pracovní doby. Tato flexibilita trhu práce však zárove  p inesla 
znevýhodn ní zam stnanc  – zam stnanci, kte í pracují na krátkodobé úvazky, mají nízké 
mzdy a vytvá í vrstvu pracujících chudých a ti, kte í mají termínované pracovní smlouvy, jsou 
i nadále ohroženi nezam stnaností.  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/employ_2005_en.htm
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Mezi lenskými zem mi Evropské unie jsou v oblasti zam stnanosti velké rozdíly. 
Pr žný cíl, pokud se týká celkové míry zam stnanosti, splnilo z p vodních lenských zemí 
osm zemí,  z nových lenských zemí pouze Kypr, viz tabulka . 4. 
 

Tabulka 4: lenské zem  Evropské unie, které splnily pr žný cíl Lisabonské strategie 
v oblasti zam stnanosti  

lenská zem  
(p vodní zem  

EU) 

Míra 
zam stnanosti 

v roce 2005 (%) 

lenská zem  
(nové zem  EU) 

Míra zam stnanosti 
v roce v roce 2005 

(%) 
Dánsko 75,9 Kypr 68,5 
Nizozemí 73,2   
Švédsko 72,3   
Velká Británie 71,7   
Rakousko 68,6   
Finsko 68,4   
Irsko 67,6   
Portugalsko 67,5   
Zdroj: Employment in Europe 2005, Recent Trends and Prospects, Brussels: European Commission, 
2005, dostupné na 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/employ_2005_en.htm 

Lisabonská strategie rovn ž stanovila zvýšit zam stnanost žen a starších pracovník . R st 
zam stnanosti žen byl hlavním faktorem, který p isp l v letech 2000–2005 k r stu celkové 
zam stnanosti.  Zatímco celková  zam stnanost  v  daném období  vzrostla   o  1,4  %  (o  1,7  % 
v EU15), zam stnanost žen vzrostla v tomtéž období o 2,7 % (o 3,3 % v EU15). P vodních 
patnáct lenských zemí Evropské unie p ekro ilo v pr ru míru zam stnanosti žen, která 
byla stanovena pro rok 2005 jako pr žný cíl Lisabonské strategie. Vývoj míry 
zam stnanosti žen viz tabulka . 5.     

Tabulka 5: Vývoj míry zam stnanosti žen v % v letech 1998–2005 

Ženy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Cíl 2005 Cíl 2010 
EU25 51,8 52,9 53,6 54,3 54,7 55,0 55,7 56,3 57 60 
EU15 51,6 53,0 54,1 55,0 55,6 56,0 56,8 57,4 57 60 
Zdroj: Employment in Europe 2005. Recent trends and Prospects, Brussels: European Commission, 
2005, dostupné z 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/employ_2005_en.htm 

Pr žný cíl zam stnanosti žen splnilo z p vodních lenských zemí deset zemí,  z nových 
lenských zemí p t zemí, viz tabulka . 6. 

 

 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/employ_2005_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/employ_2005_en.htm
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Tabulka 6: lenské zem  Evropské unie, které splnily pr žný cíl Lisabonské  strategie 
v oblasti zam stnanosti žen (v %) 

lenská zem  
(p vodní zem  EU) 

Míra 
zam stnanosti 

žen v roce 2005 

lenská zem  
(nové zem  EU) 

Míra 
zam stnanosti 

žen v roce 2005 
Dánsko 71,9 Estonsko 62,1 
Švédsko 70,2 Slovinsko  61,3 
Finsko 66,5 Litva 59,4 
Nizozemí 66,4 Lotyšsko 59,3 
Velká Británie 65,9 Kypr 58,4 
Rakousko 62,0   
Portugalsko  61,7   

mecko 59,6   
Irsko 58,3   
Francie 57,6   
Zdroj: Employment in Europe 2005, Recent Trends and Prospects, Brussels: European Commission, 
2005, dostupné z 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/employ_2005_en.htm 

st zam stnanosti starších pracovník  (55–64 let) rovn ž významn  p isp l k r stu 
zam stnanosti.  Zam stnanost starších pracovník  vzrostla v v letech 2000–2005 o 5,1 % (o 
6,3 % pro EU15), avšak starší pracovníci tvo í pouze 17 %  z populace v produktivním v ku.  
Pro zam stnanost starších pracovník  nebyl stanoven pr žný cíl. Vývoj míry zam stnanosti 
starších pracovník  viz tabulka . 7. 

Tabulka 7: Míra zam stnanosti starších pracovník  a (55–64 let) v % 

Starší 
pracovníci 
(55–64 let) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Cíl 
2010 

EU25  35,8 36,2 36,6 37,5 38,7 40,2 41,0 42,5 50 
EU15  36,6 37,1 37,8 38,8 40,2 41,7 42,5 44,1  
Zdroj: Employment in Europe 2005. Recent trends and Prospects, Brussels: European Commission, 
2005, dostupné z 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/employ_2005_en.htm 

Evropská unie jako celek (EU25) nesplnila v roce 2005 stanovené pr žné cíle. 
ízniv jší výsledky dosáhly p vodní zem  (EU15), které dokonce cíl stanovený pro 

zam stnanost žen p ekro ily. Nespln ní cíl  v roce 2005 vyjád ené rozdílem mezi mírou 
zam stnanosti, která byla dosažena v roce 2005, a stanovenými cíli pro rok 2005 a rozdíl mezi 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/employ_2005_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/employ_2005_en.htm
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mírou zam stnanosti, která byla dosažena v roce 2005, a stanovenými cíli pro rok 2010 viz 
tabulka . 8.       

 

 

 
Tabulka 8: Rozdíl mezi mírou zam stnanosti v roce 2005 a cíli Lisabonské strategie 
stanovenými pro rok 2005 a 2010  pro rok 2005 

Míra zam stnanosti 

Rozdíl mezi mírou 
zam stnanosti v roce 2005 a 

cílem LS pro rok 2005 

Rozdíl mezi mírou zam stnaností 
v roce 2005 a cílem LS pro rok 

2010 
EU25 EU15 EU25 EU15 

– obecná - 3,2 - 1,9 - 6,2 - 4,9 
– žen - 0,7 + 0,4 - 3,7 - 2,6 
– starších pracovník  – – - 7,8 - 5,9 
Zdroj: Employment in Europe 2005, Recent Trends and Prospects, Brussels: European Commission, 
2005, dostupné z 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/employ_2005_en.htm 

Od konce 90. let došlo v Evrop  k r stu zam stnanosti, p esto však zam stnanost z stává 
stále v Evrop  nižší než v USA a Japonsku a naopak nezam stnanost stále vyšší. Míra 
zam stnanosti a nezam stnanosti v mezinárodním srovnání,  rok 2004 viz tabulka . 9. 

Tabulka 9: Mezinárodní srovnání základních ukazatel  trhu práce, rok 2004  

Ukazatel EU25 EU15 USA Japonsko 

Obyvatelstvo (mil.) 457 383 293 128 

st HDP (%) 2,4 2,3 4,4 2,7 

Míra zam stnanosti (% z populace ve v ku 15–64) 63,3 64,7 71,2 68,7 

st zam stnanosti (2004/2003 v %) 0,6 0,7 1,1 0,2 

Míra nezam stnanosti (% z pracovní síly) 9,0 8,1 5,5 4,8 

Zdroj: Employment in Europe 2005, Recent Trends and Prospects, Brussels: European Commission, 
2005. 

6.2.2 iny nepln ní pr žných cíl  Lisabonské strategie  
Evropská rada vznesla již na svém zasedání v roce 2003 zam eném na napl ování 

Lisabonské strategie  požadavek, aby Evropská komise a lenské zem  urychlily zavád ní 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/employ_2005_en.htm
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nezbytných reforem, a to p edevším v oblasti zam stnanosti, vzd lávání, výzkumu a sociální 
ochrany,  z toho zvlášt  v oblasti d chod .   

Dalším mezníkem Lisabonské strategie se stal b ezen 2004, kdy bylo na zasedání 
Evropské rady v Bruselu rozhodnuto, že rok 2005 se stane rokem prov ení realizace 
Lisabonské strategie a Evropská rada vyzvala Evropskou komisi, aby ustanovila skupina 
expert , jejímž úkolem bude vypracování nezávislého hodnocení, které se stane podkladem 
pro hodnocení Lisabonské strategie. Expertní skupina, která pracovala pod vedením Wima 
Koka31, podala zprávu Evropské komisi koncem roku 2004. Pro tuto zprávu se vžil název 
Kokova zpráva a jejím obsahem je vý et  d vod , pro  Lisabonská strategie neplní svá 

ekávání. Mezi tyto d vody pat í32:  
 Optimistická o ekávání ekonomického r stu. Nenaplnil se p edpoklad, že míra 

ekonomického r stu bude po átkem tohoto desetiletí dosahovat 3 %, jak tomu bylo v 
druhé polovin  90. let. K nenapln ní tohoto p edpokladu došlo v d sledku dvouletého 
zpomalení ekonomického r stu z p elomu tisíciletí, které ovlivnila oslabení investi ní 
innosti a snížení výdaj  na v du, výzkum a vývoj. I p esto, že  po átkem tohoto 

desetiletí došlo k p íznivým r stovým efekt m, které vyplynuly z rozší ení Evropské unie 
(nové lenské zem  dosahují mnohem vyšší ekonomický r st než „stará“ patnáctka), 
nedosáhla Evropa jako celek ani dvouprocentního ekonomického r stu.  

 Euforie z nových technologií. Cílem Lisabonské strategie bylo „vytvo ení znalostní a 
informa ní spole nosti pro všechny“, p emž tv rci strategie se nechali inspirovat 
výsledky, kterých dosáhly USA v oblasti nových technologií. Avšak rozší ení nových 
technologií a efekty z toho plynoucí jsou v Evrop  stále mnohem nižší než v USA, což je 
dáno ne zcela p íznivým podnikatelským prost edím, bariérami p i zakládání a vedení 
podnik  a p ístupem ke kapitálu (zejména k rizikového kapitálu).  

 Nadm rný rozsah Lisabonské strategie. P vodní programy v oblasti politiky hospodá ské, 
zam stnanosti,  sociální a ekologické se postupn  rozši ovaly  o další programy, které 
jsou vyhodnocovány pomocí 120 strukturálních ukazatel . Lisabonská strategie, jež se 

íliš rozrostla,  nem že být úsp šná, protože „pojednává o všem, a tudíž o ni em“.  
 Zp sob ízení Lisabonské strategie. Hlavním nástrojem ízení, monitorování a hodnocení 

je otev ená metoda koordinace, která nep inesla o ekávané výsledky, protože jednotlivé 
zem  dosud nep evzaly sv j podíl odpov dnosti za dosažení spole  dohodnutých cíl .  
Toto dosažení není závazné, je dobrovolné a  morální nátlak je jediným mechanismem, 
který Evropská unie m že na lenské zem  vyvíjet. Pokud by m la být Lisabonská 
strategie  úsp šná, musela by být provád na všemi lenskými zem mi spole , z ehož 
vyplývá, že lenské státy by musely projevit ochotu pustit se do  nezbytných a 
nep íjemných reforem.  

                                                             
31 Bývalý p edseda vlády Nizozemí. 
32 Prameny:  
- Lisabonská strategie pro r st a zam stnanost, listopad 2004, zpráva skupiny odborník  pod vedením 

Wima Koka.  
- URBAN, L.: Pro  se neda í Lisabonské strategii: na okraj Wim Kokovy zprávy, 2005, dostupné na  

http//www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=853;  
- BUREŠ, J.: Slabá místa Lisabonské strategie, 18. 5. 2004, dostupné z 

http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=792 
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 Konfliktnost cíl . V Lisabonské strategii se bez dostate ného provedení reforem zvlášt  
v oblasti vzd lávání a sociální ochrany dostaly do konfliktu ekonomické priority 
(výkonnost a konkurenceschopnost) proti prioritám sociálním (vysoká zam stnanost, 
soudržnost, sociální ochrana) a ekologickým (vysoké ekologické standardy). 

 Nedostate né ve ejné pov domí o Lisabonské strategii a chyb jící konkrétnost. Sv j podíl 
na neúsp šnosti Lisabonské strategie je p ítán i tomu, že evropská ve ejnost vlastn  
neví, o em tato strategie je, což znamená, že vlády o strategii sice hodn  mluví, ale málo 
konají. Velikým nedostatkem je malá konkrétnost pot ebných krok , které mají sm ovat 
ke stanoveným cíl m. 
Souhrn  lze íci, že Wim Kokova zpráva vyhodnotila pr h Lisabonské strategie jako 

promarn né šance a zklamání nad vývojem ekonomiky EU. D vodem  neúsp chu byla p íliš 
široká agenda, slabá koordinace, konfliktní priority, ale p edevším nedostate ná politické v li 
lenských zemí. Konkrétn  se ve zpráv  uvádí (EurActiv, 2004): 

„Lisabonská strategie je p íliš široká na to, aby mohla být pochopena. Lisabon je o všem 
a proto o ni em. Všichni jsou zodpov dní, a proto není nikdo. Ambiciózní a komplexní 
reformní agenda pot ebuje jasný nám t, aby mohla být její pot eba politiky i ve ejností lehce 
pochopena. Všechny lenské státy musí vzít Lisabonskou strategii za svou a Komise musí být 

ipravena ozna it a vinit neúsp šné, stejn  jako chválit úsp šné“.  

Nedostate né napl ování cíl  Lisabonské strategie je p ítáno k tíži p edevším samotné  
Evropské unii a jejím lenským zemím, nebo  p edpokladem k tomu, aby byly zajišt ny 
vyty ené cíle, bylo provedení  nezbytných reforem. K tomu je však  pot eba mít dostatek 
rozhodné politické v le a odpovídající formy nátlaku, kterými by mohla  Evropská unie 
ovliv ovat lenské zem . Nejv tší díl odpov dnosti za nedostate né napl ování cíl  strategie 
padá na jednotlivé lenské zem , z nichž mnohé p ijaly cíle strategie pouze slovn .  
Nedostate né napl ování cíl  Lisabonské strategie je však rovn ž p ítáno použitému 
mechanismu ízení, kterým je otev ená metoda koordinace založená na dialogu a vyjednávání, 
z ehož vyplývá, že mechanismy rozhodování a uplat ování moci jsou „m kké“, založené na 
dobrovolnosti a kolektivním a morálním tlaku. Mezi jednotlivými úrovn mi systému ízení, 
které není hierarchické, nejsou jednozna  rozd leny kompetence a ízení je do zna né míry 
založeno na kolektivních prvcích, mezi které pat í rady a komise složené ze zástupc  
lenských zemí, v nichž akté i pr žn  vyjednávají a vedou dialog (multi-level governance).  

Z t chto d vod  je také otev ená metoda koordinace chápána jako m kká metoda koordinace 
ch oblastí (nap . zam stnanost, sociální za le ování), které nejsou pokryty spole ným 

evropským právem, a proto se také pro tuto metodu vžil název „m kká cesta evropské 
integrace“. 

6.2.3 Revize Lisabonské strategiev - rok 2005 
Již v roce 2004 se p i hodnocení pr hu Lisabonské strategie týmem expert  pod 

vedením Wim Koka ukázalo, že  cíle pro rok 2010 jsou nesplnitelné. Mohlo za to sice 
áste  zpomalení sv tové ekonomiky, hlavní p ina – neochota k reformám – však byla 

spat ována uvnit  EU. P es všechny výhrady však ozna ila Wim Kokova zpráva Lisabonskou 
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strategii za správnou reakci na aktuální problémy a výzvy, doporu ila pou it se z chyb 
a nastartovat strategii znovu. 

O to se po svém nástupu do ela Evropské komise pokusil José Manuel Barroso, který 
ve svém sd lení jarnímu zasedání Evropské rady v b eznu roku 2005 pod názvem Spole  
k r stu a zam stnanosti - Nový za átek lisabonské strategie konstatuje, že obsahu lisabonské 
strategie se EU nem že vzdát, ale naopak „Lisabonská strategie je dnes ješt  naléhav jší, 
nebo  dochází ke zv tšování rozdíl  v r stu ve srovnání se Severní Amerikou a Asií, p emž 
Evropa se musí vypo ádat s kombinací problém  nízkého r stu populace a jejího stárnutí.“ 
(Evropská komise, 2005) Stanoveny byly pouze dva cíle, a to dosáhnout vyššího a trvalého 

stu a vytvá et více a lepších pracovních míst. Jejich spln ní p inese pokrok i v sociální 
a environmentální oblasti. D raz byl op t položen na zvýšení  konkurenceschopnosti,  
produktivity a zam stnanosti, v centru pozornosti však již není ekologická ochrana a prvo adá 
už není ani vysoká úrove  sociální ochrany. P edseda Evropské komise José Manuel Barroso 
uvedl, že „…Evropa si nejd ív na št drý sociální systém musí vyd lat a práv  ekonomický r st jí 
zajistí vysoké sociální i ekologické standardy“33. D raz byl také položen na nový systém ízení 
Lisabonské strategie, který má za cíl zjednodušit a zefektivnit koordinaci politik na úrovni EU 
i lenských zemí,  p emž významnou roli by m l mít trvalý dialog mezi aktéry národních 
politických systém  (vláda, parlament, místní a regionální orgány, sociální a hospodá ští 
partne i, nestátní, neziskové organizace).  

Hlavním strategickým cílem revidované Lisabonské strategie se stal ekonomický r st a 
zam stnanost a nástrojem se staly Národní programy reforem, které v sob  slu ují reformy 
v oblasti hospodá ské politiky a politiky zam stnanosti. Na poli zam stnanosti nahradily 
národní plány zam stnanosti. Národní programy reforem jsou koncipovány na t íleté období s 
tím, že mohou být v p ípad  politických zm n revidovány. Každá lenská zem  vypracovala  
v roce 2005 sv j první Národní program reforem pro roky 2006–2008.34 

Krom  revize Lisabonské strategie došlo také k revizi Paktu stability a r stu, v jehož 
rámci se dohlíží na rozpo tovou disciplínu. Francie spolu s N meckem, které již po t i roky 
nespl ují stanovený t íprocentní limit rozpo tového schodku, si vynutily zm ny týkající se 
možnosti vyššího p ekra ování tohoto schodku. Krom  toho se ješt   Francie z d vodu hrozby 
tzv. sociálního dumpingu zasadila o zrušení sm rnice o liberalizaci služeb.   

O tom, že prioritní oblasti vymezené Lisabonskou strategií jsou považovány dodnes za 
vhodný sm r, jakým by se m la Evropská unie ubírat, sv í i fakt, že od roku 2000 se 
významn  zam ení priorit nezm nilo. P es slabé výsledky Lisabonské strategie žádná 
evropská instituce, vláda ani organizace evropských sociálních partner  nezpochybnila její 
zám r. Spíše se hledají cesty, jak stanovené cíle naplnit. A tak na období 2008-2010 byly 
Evropskou radou p ijaty znovu obdobné hlavní sm ry zam stnanosti (Rada EU, 2008): 

 Vtažení v tšího množství lidí do zam stnání a udržení t chto lidí v zam stnání, 
zvýšení nabídky práce a modernizace systém  sociální ochrany 

 Zvýšení p izp sobivosti pracovník  a podnik  

                                                             
33 ZLÁMALOVÁ, L.: Nový program Evropské komise, Brusel chce oživit ekonomiku, Hospodá ské noviny, str. 
5, 1. února 2005. 
34 Viz  nap .: Národní Lisabonský program (Národní program reforem eské republiky) 2006–2008, íjen 2005. 
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 Zvýšení investic do lidského kapitálu prost ednictvím lepšího vzd lání a zlepšování 
dovedností 
V íjnu roku 2010 pak Rada EU (2010) p ijala rozší ený seznam hlavních sm  

hospodá ské politiky, které by lenské zem  m ly respektovat p i provád ní svých politik na 
národní úrovni. Z deseti sm  reagujících i na hospodá skou krizi se ty i týkají 
zam stnanosti (Zvyšování pracovní participace, omezování strukturální nezam stnanosti; 
Rozvoj kvalifikované pracovní síly, podpora celoživotního vzd lávání; Zlepšování kvality 
a výsledk  systém  vzd lávání a odborné p ípravy, zvyšování ú asti na terciárním nebo 
srovnatelném vzd lávání; Podpora sociálního za le ování a boj proti chudob ).  

Tyto hlavní sm ry zam stnanosti spadají do kontextu nov  p ijaté strategie EU pro 
další desetiletí s názvem Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný r st podporující 
za len ní. I p es deklarovaný neúsp ch Lisabonské strategie tak Evropská komise (2010a) 

ichází s další koncepcí, jejímž cílem v oblasti zam stnanosti je, aby 75 % obyvatelstva ve 
ku od 20 do 64 let bylo do roku 2020 zam stnáno. 

6.2.4 Dopady revize Lisabonské strategie na oblast sociální ochrany a sociálního 
za le ování - rok 2005       

Již od roku 2003 se lenské státy Evropské unie za aly p ipravovat na slad ní politik 
v oblasti sociální ochrany a za le ování, p emž nástrojem slad ní  se stala otev ená metoda 
koordinace. O ekávalo se, že slad ní  politik v oblasti sociální ochrany a za le ování  p isp je 
v souladu s revizí Lisabonské strategie k ekonomickému r stu a k tvorb  v tšího po tu 
kvalitn jších pracovních míst a  soub žn  ekonomický r st a zam stnanost bude  napomáhat 
sociálnímu za le ování a ešení problém  ve ejných rozpo , kterým elí d chodové a 
zdravotní systémy.  Slad ní koordinace politik sociální ochrany a za le ování se vztahuje na 
oblast sociálního za le ování, d chod  a  zdravotní a dlouhodobé pé e.   

K propojení všech oblastí sociální ochrany a za le ování byly nov  stanoveny tzv. 
zast ešující cíle, které vzájemn  propojují jednotlivých oblastí.35 Zatímco do roku 2006 každá 
lenská zem  Evropské unie p edkládala Národní plán sociálního za le ování a strategické 

zprávy z oblasti d chod  a zdravotní a dlouhodobé pé e zvláš , od roku 2006 p edkládá 
každá lenská zem  souhrnnou Národní zprávu o strategiích sociální ochrany a sociálního 
za le ování.      

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního za le ování se skládá z t chto 
strategií36:   

                                                             
35 a) sociální soudržnost a rovné p íležitosti pro všechny prost ednictvím odpovídajících, dostupných, finan  
udržitelných, p izp sobivých a ú inných systém  sociální ochrany a politik sociálního za le ování; 
   b) vzájemné propojení hospodá ského r stu, r stu lepších pracovních míst se strategií udržitelného rozvoje 
EU; 
   c) pr hlednost a zapojení všech zú astn ných stran do vytvá ení, provád ní a sledování politiky sociální 
ochrany a za le ování.  
36 Ministerstvo práce a sociálních v cí p ipravilo v srpnu 2006 k p ipomínkám Národní zprávu o strategiích 
sociální ochrany a sociálního za le ování na léta 2006–2008. 
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 Národní ak ní plán sociálního za le ování,   
 Národní strategická zpráva pro d chody,  
 Národní strategie zdravotní a dlouhodobé pé e.  

Národní ak ní plány sociálního za le ování jako sou ást Národní zprávy o strategiích 
sociální ochrany a sociálního za le ování se vyzna ují snížením priorit ve srovnání 
s p vodními plány. lenské zem  byly vyzvány Evropskou komisí k identifikaci t í nebo 
nanejvýše ty  klí ových priorit, p i jejichž stanovení každá lenská zem  bere v úvahu tyto 
faktory: sociální a hospodá skou situaci zem , dosažený vývoj v eliminaci chudoby a 
sociálního za le ování a další klí ové oblasti, které byly stanoveny na úrovni Evropské unie 
v p edcházejících letech a mezi které pat í: zvýšení ú asti na trhu práce; modernizace systém  
sociální ochrany; boj proti znevýhodn ní ve vzd lání a odborné p íprav ; odstran ní d tské 
chudoby a posílení pomoci rodinám; zajišt ní p im eného bydlení a boj proti bezdomovectví; 
zlepšení p ístupu ke kvalitním službám (zdravotním a pe ovatelským službám, celoživotnímu 

ení, finan ním službám, právnímu poradenství, doprav , atd.); p ekonání diskriminace a 
zvýšení integrace osob se zdravotním postižením, etnických menšin a p ist hovalc .  

První Národní strategie sociální ochrany a sociálního za le ování lenské zem  
vypracovaly na období 2006–2008. Druhé strategické zprávy byly p edloženy na období 
2008–2011.  

6.2.5 Revize cíl  v oblasti zam stnanosti -rok 2005 
Spolu s revizí Lisabonské strategie byly také revidovány Hlavní sm ry zam stnanosti, 

které jsou sou ástí Evropské strategie zam stnanosti. Bylo stanoveno, že cíle, které se týkají 
plné zam stnanosti, kvality pracovních míst, produktivity práce a sociální soudržnosti, musí 
být vyjád eny jasn . D ležité je vtáhnout více lidí do zam stnání a udržet je v n m, zvýšit 
nabídku pracovních sil,  modernizovat systémy sociální ochrany, zvýšit adaptibilitu 
pracovník  a podnik  a v neposlední ad  zvýšit investice do lidského kapitálu 
prost ednictvím lepšího vzd lávání a kvalifikace. Hlavní sm ry zam stnanosti budou 

ezkoumávány pouze jednou za t i roky.  
Jako hlavní sm ry zam stnanosti pro léta 2005–2008 Evropská Rada ur ila37:  

 Provád t politiky zam stnanosti zam ené na dosažení plné zam stnanosti, zlepšení 
kvality pracovních podmínek a produktivity práce a posílení sociální a územní 
soudržnosti – hlavním požadavkem spln ní t chto cíl  je p ilákat více lidí do zam stnání 
a udržet je v n m. Je pot eba zvýšit nabídku pracovních sil a modernizovat systémy 
sociální ochrany. Zvyšování úrovn  zam stnanosti totiž p edstavuje velmi ú inný zp sob, 
jak dosáhnout hospodá ského r stu a jak povzbudit ekonomiky podporující sociální 

                                                                                                                                                                                              
 
37 Evropská strategie zam stnanosti, Rozhodnutí rady ze dne 12. ervence 2005 o hlavních sm rech 
politik zam stnanosti lenských stát , dostupné z 
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/evropskastrateg/hlavni_smery_zamestnanosti_2005-2008.pdf. 
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za len ní, a zárove  zajistit záchrannou sí  pro ty, kte í nejsou z objektivních d vod  
schopni pracovat. 

 Podporovat celoživotní p ístup k práci – je d ležité budovat profesní dráhy u mladých 
lidí, a tím p isp t ke snížení nezam stnanosti mládeže, jak k tomu vyzývá Evropský pakt 
mládeže. Dále je pot eba zapojit v tší množství žen do práce, snížit mzdové rozdíly žen a 
muž , podporovat aktivní stárnutí obyvatel a vytvo it p im ené pracovní podmínky. 
K tomu je nezbytné vybudovat moderní systémy sociální ochrany, zajistit sociální 

im enost, finan ní udržitelnost a prodlužovat délku pracovního života. 
 Zajistit za le ující trhy práce, zvýšit p itažlivost práce a zajistit, aby se práce vyplatila 

osobám hledajícím zam stnání v etn  osob znevýhodn ných a neaktivních – sou ástí jsou 
aktivní a preventivní opat ení na trhu práce, v asná identifikace pot eb, pomoc p i volb  a 
hledání zam stnání, poradenství a odborné p ípravy jako sou ástí individuálních ak ních 
plán . D ležité je poskytování sociálních služeb, které podporují integraci osob nejvíce 
vzdálených z trhu práce, a také odstra ování chudoby. Abychom mohli pružn  reagovat, 
je t eba vypracovávat pr zkum pozitivních i negativních pobídek vyplývajících 
z da ových systém   
a systém  sociálních dávek, podpo it rozvoj nových pracovních míst. Je t eba také posílit 
infrastrukturu trhu práce na úrovni lenských stát  i na úrovní Evropské unie. 

 Zlepšit p izp sobování se pot ebám trhu práce – je nezbytné dále modernizovat a 
posilovat instituce na trhu práce, zejména v oblasti služeb zam stnanosti. Odstra ovat 

ekážky mobility pracovník  uvnit  Evropy. Evropa musí zlepšit schopnost p edvídat a 
vst ebávat r zné hospodá ské a sociální zm ny. 

 Podporovat pružnost trhu práce spolu s jistotou zam stnání a omezit segmentaci trhu 
práce s náležitým z etelem na úlohu sociálních partner  – m ly by být provedeny úpravy 
v pracovn právních p edpisech. Pozornost by se také m la soust edit na ešení problému 
nelegální práce. Celkový vývoj mezd by m l být v souladu s r stem produktivity b hem 
daného ekonomického cyklu a m l by také odrážet situaci na trhu práce. 

 Zajistit vývoj náklad  práce a mechanismy systém  stanovování mezd p íznivé pro 
zam stnanost – je t eba p ezkoumat vliv nemzdových náklad  práce na zam stnanost. 
Snížit da ové zatížení pracovník  s nízkou mzdou. 

 Zvýšit a zlepšit investice do lidského kapitálu – Evropa pot ebuje více investovat do 
lidského kapitálu, podpo it p ístup k zam stnání pro všechny v kové kategorie, zvýšit 
produktivitu práce a rozší it odbornou p ípravu na podnikání. Dále je pot ebné významn  
snížit po et mladých lidí, kte í p ed asn  opoušt jí školu, zvýšit nabídku celoživotního 
vzd lávání ve všech školách, podnicích, orgánech ve ejné moci a domácnostech. 

 izp sobit systémy vzd lávání a odborné p ípravy novým kvalifika ním požadavk m – 
proto je nutné rozší it nabídky vzd lávání a odborné p ípravy, pružné studijní plány, 
usnadnit a diverzifikovat p ístup všech ke vzd lávání. Poradenství pro volbu povolání by 

lo efektivn  reagovat na nové profesní pot eby. 

V rámci p ijatých sm rnic byly vyty eny tyto úkoly38: 
                                                             
38  Evropská strategie zam stnanosti, Rozhodnutí rady ze dne 12. ervence 2005 o hlavních sm rech 
politik zam stnanosti lenských stát , dostupné z 
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 Aby byl každé nezam stnané osob  nabídnut nový za átek v pr hu šesti m síc  trvání 
nezam stnanosti v p ípad  mladých lidí a dvanácti m síc  v p ípad  dosp lých, a to ve 
form  odborné p ípravy, rekvalifikace, pracovní praxe apod. 

 Aby se do roku 2010 25 % dlouhodob  nezam stnaných zapojilo do aktivních opat ení ve 
form  odborné p ípravy, rekvalifikace, pracovní praxe aj. s cílem dosažení pr ru t í 
nejvysp lejších lenských stát . 

 Aby osoby, které hledají zam stnání v rámci EU, mohly konzultovat všechna volná 
pracovní místa nabízená službami zam stnanosti lenských stát . 

 Do roku 2010 zvýšit efektivní pr rný v k odchodu z trhu práce na úrovni EU o p t let 
(ve srovnání s 59,9 lety v roce 2001). 

 Do roku 2010 zajistit pé i o dít  pro alespo  90 % d tí ve v ku od 3 let do v ku povinné 
školní docházky a alespo  33 % d tí ve v ku do 3 let. 

 Aby pr rná míra po tu mladých lidí p ed asn  opoušt jících školu v EU nep esáhla 10 
%39. 

 Aby alespo  85 % mladých lidí ve v ku 22 let m lo v EU ukon ené vyšší st ední 
vzd lání. 

 Aby v EU pr rná míra ú asti na celoživotním u ení dosáhla alespo  12,5 % u 
obyvatelstva v produktivních v ku.40 

Sm rnice a úkoly Evropské strategie zam stnanosti p ijaté pro roky 2005–2008 
edstavují  posun v sociáln -ekonomické realit  Evropy. Nov  byla zd razn na flexibilita 

trhu práce, avšak v kontextu s jistotami ve prosp ch t ch, kte í jsou vyt sn ni z trhu práce. 
Cílem se stalo rychlé zprost edkování nového pracovního místa s využitím nástroj  aktivní 
politiky zam stnanosti. Nep etržit  se za al klást d raz na p ístup na trh práce pro všechny 

kové skupiny a zvýšení délky produktivního v ku pracovní síly. V této souvislosti je 
diskutován koncept flexicurity, jehož definice není ustálená, ale je možno jej chápat  jako 
strategii pokoušející se podpo it flexibilitu na trzích práce, tj. flexibilitu organizace práce a 
pracovn -právních vztah  se soub žným zlepšením ochrany zam stnaných i nezam stnaných, 
tj. zejména zranitelných skupin obyvatelstva na pracovním trhu i mimo n j, a to p edevším 
solidaritou prost ednictvím opat ení aktivní a pasivní politiky zam stnanosti, která ochrání  
ob any p ed dopady  strukturálních zm n na trzích práce.41    

6.3 Hodnocení Lisabonské strategie -  rok 2010 
Na konci desetiletého období Lisabonské strategie, kdy kvantitativní cíle v oblasti 

zam stnanosti i investic do v dy a výzkumu m ly být spln ny, se ukazuje, že zám r 
                                                                                                                                                                                              
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/evropskastrateg/hlavni_smery_zamestnanosti_2005-2008.pdf, 
str. 7. 

39 V roce 2003 v EU25 byla míra po tu mladých lidí p ed asn  opoušt jící školu 16 %. 
40 Produktivní v k (v ková skupina 25–64 let). 
41 MADSEN, P. K.: Security and Flexibility: Friends or Foes? Some observation from Denmark,  Lyon: ILO, 
2002.                                                              
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Lisabonské strategie vytvo it z Evropské unie nejkonkurenceschopn jší a dynamicky rostoucí 
ekonomiku se nezda il. Základní cíle a skute né výsledky shrnuje tabulka . 10: 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 10: Základní kvantitativní cíle Lisabonské strategie 

  2005 2010 
  Cíl Skute nost Cíl Skute nost r. 2009 
Míra zam stnanosti celkem (%) 67 63,5 70 64,6 
Míra zam stnanosti - ženy (%) 57 56,3 60 58,6 
Míra zam stnanosti - pracovníci  
ve v kové skupin  55-64 (%) 

- 42,3 50 46,0 

Výdaje na v du a výzkum na HDP (%) - 1,82 3 1,9 (r.2008) 
Podíl podnikatelského sektoru  
na výdajích na v du a výzkum (%) 

- 54,2 2/3 55 (r.2008) 

Lidé ve v ku 20-24 mající vyšší st ední 
vzd lání (%) 

- 77,5 85 78,6 

      Zdroj: Evropská komise (2005a, tabulka) a Eurostat (2010d, tabulka) 

Lisabonská strategie nep inesla ani dlouhotrvající ekonomický r st, ani zvýšení 
produktivity práce. Ukazatelé míry zam stnanosti se vyvíjely spíše v závislosti na 
hospodá ském cyklu, tedy když ekonomika roste, tak se (s mírným zpožd ním) zlepšují 
a když klesá, tak se zhoršují, než aby se zlepšovaly s postupným zavád ním opat ení politiky 
zam stnanosti EU a blížícím se rokem 2010. Ani ve ejné výdaje na v du a výzkum nedosáhly 

vodn  plánované úrovn  a v souvislosti s hospodá skou krizí se nedá ani o ekávat, že státy 
budou mít dostatek prost edk  na její financování. 

6.3.1 Vyhlídky politiky zam stnanosti EU 

I když v novém dokumentu Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný r st 
podporující za len ní jsou kvantitativní cíle pro další „desetiletku“ vymezeny jednozna ji 
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a jejich po et proti Lisabonské strategii snížen, jejich spln ní bude znovu p edevším záviset 
na výkonu ekonomiky. Navíc pokud nedojde k p esunu dalších kompetencí politiky 
zam stnanosti na evropskou úrove , tak si Evropská komise bude i nadále muset vysta it se 
zatím nep íliš ú innou otev enou metodou koordinace. Nedá se však p edpokládat, že by se 
lenské zem  cht ly v brzké budoucnosti vzdát tak politicky citlivé oblasti, jakou je sociální 

oblast. Obecn jším d vodem, pro  Lisabonská strategie nedosáhla svých zám  a pro  ani 
dosáhnout nem že, je fakt, že evropští politici, stejn  jako ostatní politi tí p edstavitelé, kte í 
cht jí ídit a plánovat ekonomiku, nejsou chyt ejší než miliony lidí na trhu a nev dí kolik 
a kam by jednotlivé subjekty samy investovaly. Naopak svými politikami podporují oblasti, 
kde mohou být vynaložené prost edky neefektivní a kam by kapitál bez podpory nikdy 
nesm oval.42 

Finan ní krize, která se rychle p elila do reálné ekonomiky a následn  i do krize 
spole né evropské m ny a ve ejných rozpo  vyhlídkám na budoucí rychlý rozvoj 
a ekonomickou dominanci Evropy dala rychle zapomenout. Postiženy z stávají i další vysp lé 
zem  jako nap . USA i Japonsko, s nimiž se p vodn  EU srovnávala. Naopak sv tovou 
ekonomiku dnes táhnou krizí tém  nepostižené, rychle se rozvíjející zem  (tzv. emerging 
markets) v ele s ínou, Indií i Brazílií, s levnou pracovní sílou a bou livým technologickým 
rozvojem.  A tak jedin  t m zemím, kterým se poda ilo provést reformy trhu práce s cílem ho 
zpružnit (Nizozemí, Rakousko, Dánsko, Švédsko i N mecko) se zárove  da í dosahovat 
relativn  nízké úrovn  nezam stnanosti a vysoké míry zam stnanosti. Cíle EU v oblasti 
garantování p ísných pracovních a velkorysých sociálních standard  a trvání na št drém státu 
blahobytu mohou do jisté míry p sobit proti snahám na dosažení vysoké úrovn  
zam stnanosti. Práv  i z d vodu sílící mezinárodní konkurence a také kv li napjatosti 
ve ejných rozpo  (a v té souvislosti pot ebné omezování sociálních výdaj  v ad  
evropských zemí) bude podle dosavadních výsledk  zpruž ování trh  práce a zmír ování 
pracovního zákonodárství na národní úrovni, respektující konkrétní specifika, mnohem 

inn jší zbraní ke zlepšení kondice trhu práce, než otev ená metoda koordinace a p ijímání 
dlouhodobých strategií, pro jejichž uplatn ní nemají stejn  evropské instituce ú inné 
prost edky. 

                                                             
42 ipome me k tomuto problému slova F. A. Hayeka z lánku The Use of Knowledge in Society: 
„Zvláštní charakter problému racionálního ekonomického ádu je dán práv  tím, že znalost okolností, 
s nimiž musíme pracovat, tu nikdy není v koncentrované i integrované podob , ale jedin  v podob  
rozptýlených kousk  nedokonalých a asto protikladných znalostí, které mají r zní jedinci. 
Ekonomický problém spole nosti tudíž není jen problém, jak alokovat „dané“ zdroje – pokud „dané“ 
znamená, že jsou dány jedné mysli, která pak s rozmyslem eší problém daný t mito „daty“. Je to spíše 
problém, jak zajistit nejlepší použití zdroj , které jsou známy jakémukoli lenu spole nosti, a to k 
cíl m, jejichž relativní d ležitost znají pouze tito jedinci. Pokud to ekneme zcela stru , jde o 
problém zužitkování znalostí, které nejsou nikomu dány ve svém celku.“ (Hayek, 1945). 
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7 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 

Nejd ležit jším finan ním nástrojem institucí Evropské unie pro napln ní cíl  sociální 
politiky uvedených v jednotlivých bílých knihách, smlouvách i strategiích je Evropský 
sociální fond (ESF). Ten zárove  spolu s Evropským fondem pro regionální rozvoj 
a Kohezním fondem tvo í sou ást politiky hospodá ské a sociální soudržnosti (n kdy též tzv. 
regionální nebo strukturální politiky EU). Strukturální politika se zam uje na podporu 
harmonického rozvoje region  EU a posilování hospodá ské, sociální a územní soudržnosti. 
Konkrétn  se pak snaží o snižování rozdíl  v úrovni rozvoje region  a o omezení zaostalosti 

ch nejvíce znevýhodn ných. Krom  vyváženého a udržitelného ekonomického rozvoje se 
soust edí na zlepšování životního prost edí, vysokou úrove  zam stnanosti i rovnost mezi 
muži a ženami. 

ESF je jedním z nástroj  regionální politiky EU, prolíná se však i do sociální oblasti 
a politiky zam stnanosti, kde p edstavuje hlavní finan ní instrument. Jak je uvedeno 
v zakládajících smlouvách (ve zn ní Lisabonské smlouvy, 2007, l. 162 hlavy XI – Evropský 
sociální fond), ESF je z ízen za ú elem „…zlepšení možností zam stnávání pracovník  na 
vnit ním trhu, a tím zvyšování životní úrovn . Jeho zám rem je rozši ovat možnosti 
zam stnávání pracovník  a zvyšovat jejich profesní a geografickou mobilitu uvnit  Unie 
a usnad ovat jejich p izp sobování se zm nám v pr myslu a ve výrobních systémech, zejména 
odborným vzd láváním a rekvalifikací.“ ESF zárove  znamená klí ový základ pro Evropsku 
politiku zam stnanosti a strategii EU2020 pro r st a pracovní místa, která prost ednictvím 
poskytování lepších kvalifikací a lepších vyhlídek na pracovní uplatn ní cílí na zlepšování 
života ob an  EU. Zam ení a výši finan ních prost edk  alokovaných p es ESF projednávají 
a schvalují lenské státy EU, Evropský parlament a Komise. Na vzniklém p dorysu se pak 
plánují sedmileté opera ní programy, které jsou následn  zavád ny prost ednictvím ady 

zných organizací ve ejného i soukromého sektoru (regionální a místní orgány, vzd lávací 
a školicí instituce, nevládní organizace, ale i odborové organizace i pr myslová a profesní 
sdružení). V sou asném programovacím období na léta 2007 až 2013 bude v rámci 
opera ních program  rozd leno do lenských stát  a region  EU z Evropského sociálního 
fondu p ibližn  75 mld. eur, pro eskou republiku je pak po 457 mil. eur z období 2004-2006 
vy len no na etapu 2007-2013 tém  3,8 mld. eur. To spolu s 661 mil. eur, které musí být 
dofinancované z eského rozpo tu, p edstavuje celkem 4,44 mld. eur (111 mld. K ) za celé 
programovací období. (Evropská komise, 2010b). 

7.1 Historie ESF  

Podrobnou padesátiletou historii Evropského sociálního fondu hodnotí publikace 
Evropské komise (2007a) Evropský sociální fond - 50 let investic pro lidi.  

Za p edch dce Evropského sociálního fondu se dá považovat fond Evropského 
spole enství uhlí a oceli (ESUO), který m l pracovník m v uhelném a ocelá ském pr myslu 
pomoci získat odborné pracovní schopnosti nebo jim umožnit nalézt práci v jiném 
pr myslovém odv tví i v jiné zem pisné oblasti. 
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Na základ ímské smlouvy z roku 1957 pak spolu se založením Evropského 
hospodá ského spole enství vznikl i ESF s cílem zlepšit pracovní p íležitosti ve Spole enství 
prost ednictvím podpory zam stnanosti a zvyšování geografické i pracovní mobility 
pracovník . Fungovat však za al až pozd ji, od roku 1961. V pr hu 50. a 60. let 
nep edstavovala nezam stnanost tém  žádný problém. V roce 1957 ítal po et zam stnaných 
70 milion , naopak lidí bez práce pouze 2,6 milionu (3,5 %). Z toho skoro dv  t etiny 
nezam stnaných byly z Itálie, p edevším pak z chudší a zem lské jižní ásti. Tito obyvatelé 
dostávali z ESF p ísp vky na rekvalifikaci a p esídlení hlavn  do zemí Beneluxu. Další zemí 
využívající ve v tší mí e evropské finance bylo N mecko, které je sm ovalo na rekvalifikace 
svých pracovník . I když již v té dob  platily dodnes existující principy financování z fond  
EU, jako nap . kofinancování projekt  z národních zdroj , p esto byly peníze soust ed ny na 
národní konkrétní ú ely místo toho, aby byly využívány strategicky.  

Ropné krize 70. let znamenaly pro Evropu konec zlatého v ku ekonomického r stu. 
Negativní dopady m ly tyto události nejen na zvyšování HDP, ale i na zam stnanost. A tak 
došlo k navýšení rozpo tu ESF, který v roce 1973 dosáhl takové výše jako za uplynulých 
dvanáct let dohromady. Zárove  byly jeho prost edky dány k dispozici širšímu okruhu 

íjemc , nap . ze strukturálními zm nami postiženého od vního pr myslu i zem lství. 
Také možnosti použití finan ních prost edk  byly rozší eny, a tak už nejen materiální pomoc, 
ale i jazykové kurzy i další asisten ní služby mohli využít migrující pracovníci. Velkou 
prioritu získali mladí nezam stnaní s nízkou kvalifikací, dále ženy na trhu práce, zdravotn  
postižení a nebo starší pracovníci. V návaznosti na p istoupení Spojeného království, Irska 
a Dánska v roce 1973 se evropští p edstavitelé dohodli na pot eb ešit regionální 
a strukturální nerovnosti. To vyústilo ve vznik druhého strukturálního fondu – Evropského 
fondu pro regionální rozvoj z roku 1975, který se m l soust edit p edevším na infrastrukturní 
otázky v zaostalejších regionech. 70. léta zárove  p inesla zm ny v procesu ízení ESF. 
Finan ní prost edky p estaly být erpány zp tn , ale zavedl se systém p edchozího 
schvalování, což umožnilo EHS a lenským stát m definovat spole né budoucí priority 
a alokovat na n  peníze. To také znamenalo nutnost v tší kontroly. Logickým d sledkem 

chto zm n byl nár st administrativy. 
Osmdesátá léta p inesla Evrop  velké zm ny jak v ekonomice, tak v samotné unijní 

integraci. Za átek této dekády byl zasažen druhou surovinovou krizí z roku 1979, i díky které 
vzrostla nezam stnanost z 6 milion  z doby jejího propuknutí až na 12 milion  v roce 1983. 
Siln  se zvýšil po et mladých bez práce a také t ch, kte í byli mimo trh práce déle než rok.  
Rovn ž pr mysl za al procházet velkými zm nami od tradi ních odv tví k informa ním 
technologiím a službám. K charakteristickým znak m integra ního vývoje EU pat í 

istoupení ecka, Špan lska a Portugalska, nastartování projekt  jednotného vnit ního trhu 
i hlubší spolupráce v m nových záležitostech. Tomuto dynamickému ekonomickému 

i institucionálnímu vývoji m ly odpovídat i zm ny v ESF. Byl odstran n požadavek, že 
rekvalifikovaná osoba musí pracovat v zam stnání souvisejícím s jejím vyškolením nejmén  
šest m síc  po jeho absolvování. To m lo pomoci p i hledání práce v r zných sektorech 
ekonomiky, p edevším pak v oblasti „nových technologií“, které se dostaly do st edu zájmu. 
V návaznosti na vstup t í podpr rn  rozvinutých stát  jižní Evropy byl v roce 1988 ESF 
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reformován tak, že více než polovina prost edk  m la jít na projekty podporující 
zam stnanost v chudších regionech ecka, Irska, Špan lska, Portugalska, jižní Itálie 
a severního Irska. Ješt  více než v p edchozím desetiletí se prost edky z ESF soust edily na 
stále vysokou nezam stnanost mladých, na dlouhodob  nezam stnané a na situaci žen na trhu 
práce. Tím jak velikost i význam ESF rostly, se Evropská komise rozhodla p istoupit k jeho 
reform , která by zefektivnila jeho používání a umožnila dlouhodob jší naprogramování. Od 
roku 1988 se tak p ešlo k víceletému plánování odsouhlaseném vždy lenskými státy 
a Komisí (první st edn dobý rozpo et byl p ijat na léta 1988/1989–1993). Zárove  m la 
probíhat v tší míra koordinace a p edávání údaj  mezi lenskými zem mi navzájem a Komisí. 

Na za átku poslední dekády 20. století zasáhla státy EU ekonomická krize, která 
zap inila r st nezam stnanosti nad 10 %. Za alo se mluvit o ekonomickém r stu s vysokou 
mírou nezam stnanosti, což postupn  stále více znepokojovalo lenské státy i p edstavitele 
evropských institucí. Ú astníky trhu práce navíc siln  ovlivnil technický rozvoj a zavád ní 
moderní techniky do b žnému pracovního procesu. Podstatnou zm nu p inesla Amsterdamská 
smlouva a na ní navazující Evropská strategie zam stnanosti. Stanovení z nich vyplývajících 
priorit znamenalo pro ESF p enesení d razu z nezam stnanosti na zam stnanost. Fond se tak 
za al zam ovat na zvyšování odborné kvalifikace a poradenství, byla zavedena ada 
specifických program , které m ly ešit konkrétní problémy trhu práce.43 V souvislosti 
s dosaženým pokrokem v evropské integraci a plány na vytvo ení prostoru se spole nou 

nou se velkou prioritou dvou existujících strukturálních fond  a nov  vzniklého Kohezního 
fondu stalo snižování regionálních disparit. Významn  byly navýšeny prost edky ur ené na 
strukturální fondy, 70 % z nich pak bylo sm ováno do nejmén  rozvinutých i jinak 
postižených region . Evropa si ve v tším m ítku také postupn  za íná uv domovat pokles 
porodnosti a stárnutí populace a z toho plynoucí dopady na trhy práce a penzijní systémy 
lenských stát . Strategií tak bylo a vícemén  dodnes z stává snaha udržet starší pracovníky 

déle na trhu práce i na n j p ivést více lidí, nap . žen nebo p ist hovalc . 
Od za átku nového tisíciletí se s p ijetím Lisabonské strategie nesou priority ESF 

v duchu zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky a zam stnanosti, v nichž EU zaostávala 
za ostatním vysp lým sv tem. Navíc se Spole enství rozrostlo o 12 nových len , což také 
znamenalo a znamená mnohem v tší tlak na finan ní prost edky ze strukturálních fond . 
V programovacím období 2000-2006 bylo v rámci ESF rozd leno 44,2 mld. eur (Evropská 
komise, 2007b), které sm ovaly do následujících prioritních oblastí: 

o aktivní politiky na trhu práce pro boj proti nezam stnanosti a její prevenci 
o rovné p íležitosti pro všechny p i vstupu na trh práce 
o zlepšení odborné p ípravy a vzd lávání v rámci politiky celoživotního u ení  

                                                             
43 Nap . YOUTHSTART na pomoc mladým lidem bez kvalifikace najít první zam stnání, INTEGRA 
na získání zam stnání a boj proti rasové a jiné diskriminaci takovým skupinám, jako jsou osam lí 
rodi e, bezdomovci, ute enci a v zni nebo ADAPT, který m l lidem pomáhat p izp sobit se zm nám 
v obchodu a pr myslu, nap íklad školením v informa ní technologii. 
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o kvalifikovaná a flexibilní pracovní síla a nové formy organizace práce 
o podnikání a podmínky usnad ující tvorbu pracovních míst 

V roce 2000 nastartovala Evropská komise novou iniciativu spolufinancovanou z ESF 
s názvem EQUAL. Ta na území EU podporuje mezinárodní spolupráci p i vývoji nových 
nástroj  boje s diskriminací a nerovnostmi na trhu práce. Jejím cílem je prosadit nástroje na 
podporu p íslušník  znevýhodn ných skupin, kte í se st etávají s diskriminací i nerovným 
zacházení v zam stnání nebo p i jeho hledání. (MPSV, 2006).  

Za dobu existence ESF dochází k dlouhodobému nár stu jeho výdaj . Zatímco do 
za átku 80. let nedosahoval jeho rozpo et ani 1 mld. eur, od 90. let se s tím, jak se stále více 
prosazuje ešení sociálních problém  na evropské úrovni, za íná i jeho rozpo et zna  
navyšovat. Za minulé programovací období (2000-2006) už ro  v pr ru inil asi 6,3 mld. 
eur., viz graf . 3.  Nedá se však konstatovat, že by navyšování prost edk  ESF a jejich 
použití v jednotlivých státech vedlo k náprav  problému nezam stnanosti. Naopak 
dlouhodobá data ukazují, že míru nezam stnanosti se výrazn  snížit nepoda ilo a ani 
zam stnanost nevzrostla nad stanovenou úrove  70 %. Je také z ejmé, že na úrove  
zam stnanosti i nezam stnanosti má mnohem v tší vliv ekonomická výkonnost dané zem  
a míra flexibility pracovních trh , než p íjmy z Evropského sociálního fondu.  

Graf . 3: Výdaje z ESF (1968-2006).  

 

Zdroj: Evropská komise (2007a - graf), Eurostat (2010a - graf), míra nezam stnanosti do 1987 – zdroj 
OECD (2010a - graf) 
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Navyšování prost edk  ESF a jejich použití v jednotlivých státech však nevedlo 
k náprav  problému nezam stnanosti. Naopak dlouhodobá data ukazují, že míru 
nezam stnanosti se výrazn  snížit nepoda ilo a ani zam stnanost nevzrostla nad stanovenou 
úrove  70 %. Je také z ejmé, že na úrove  zam stnanosti i nezam stnanosti má mnohem v tší 
vliv ekonomická výkonnost dané zem  a míra flexibility pracovních trh , než p íjmy 
z Evropského sociálního fondu, viz graf . 4 

Graf .  4 Míra nezam stnanosti a míra zam stnanosti (1968 - 2006 

Zdroj: Evropská komise (2007a - graf), Eurostat (2010a - graf), míra nezam stnanosti do 1987 – zdroj 

OECD (2010a - graf) 

 

 

7.2 ESF v sou asné finan ní perspektiv  

V aktuálním programovacím období (2007 – 2013) iní ro ní rozpo et EU p ibližn  
1 % jejího celkového HDP, tedy zhruba 120 mld. eur.  Samotný ESF se na této ástce podílí  
necelými 10 %. Dohromady pro léta 2007-2013 z n j bude vydáno 75 mld. eur. Jednotlivé 
regiony mohou dnes erpat finan ní prost edky z ESF v rámci dvou cíl , a to Konvergence (z 
ESF jde na n j 69 % prost edk ) a Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost (z ESF 
jde na n j 31 % prost edk ). Konvergen ní cíl zahrnuje regiony, jejichž HDP/obyv. je nižší 
než 75 % pr ru EU. Finan ní prost edky na n j ur ené mají zlepšit vytvá eni pracovních 
míst a p íležitosti k zam stnaní tak, aby se ekonomická úrove  regionu a zam stnanost 

iblížila k pr ru EU. Pod cíl Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost pak spadají 
všechny oblasti EU, které nepat í do prvního cíle. Jeho zám rem je podpo it pracovní sílu 
i trhy práce tak, aby vedly k vytvo ení úsp šné a konkurenceschopné ekonomiky. Skute ným 

vodem pro poskytování finan ních prost edk  i region m, jež zrovna nepat í mezi 
podpr rn  vysp lé, však bylo n jakým zp sobem vyrovnat ur ité nespravedlnosti 
vyplývající z toho, že bohaté regiony jen platí a chudé jen dostávají. Pro dosažení svých cíl  
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financuje ESF programy a projekty v šesti oblastech, které ukazuje graf .5 (Evropská 
komise, 2010d). 

Graf 5: Prioritní oblasti ESF z hlediska podílu výdaj  na n  sm ujících    

 
 

Zdroj: Evropská komise (2007a - graf), Eurostat (2010a - graf), míra nezam stnanosti do 1987 – zdroj 
OECD (2010a - graf) 

Vezmeme-li v úvahu celkový objem p ísp vk  z ESF, tak v mnohem v tší mí e je 
získávají velké zem  s vyšším po tem obyvatel. Druhým aspektem, který hraje roli, je 

irozen  skute nost, zda se v dané zemi nachází hodn  podpr rn  vysp lých region  
spadající pod cíl Konvergence, za t etí kritérium lze považovat problémy s neklesající 
nezam stnaností. Lepší vypovídací schopnost mají data o p ísp vcích z ESF p evedená na 
obyvatele. Umož uje nám to eliminovat vliv velikosti zem  a ukázat, že nejvíce zdroj  
získávají podpr rn  vysp lé starší lenské státy a p edevším pak nové zem . To potvrzuje 
fakt, že snahou EU je podporovat regiony z chudších zemí tak, aby se vytvo ily podmínky pro 
jejich konvergenci k vysp lým ekonomikám, p ísp vky z Esf podle vysp losti zemí EU, viz 
graf . 6.  
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Obrázek 6: P ísp vky z ESF podle jednotlivých zemí na období 2007-2013 

Zdroj: Evropská komise (2007a - graf), Eurostat (2010a - graf), míra nezam stnanosti do 1987 – zdroj 
OECD (2010a - graf) 

Peníze z ESF plynou do unijních region  na základ  dvou zásad: Jednak se jedná 
o spolufinancování, kdy podpora z fondu musí být dopln na národním financováním. Podle 
situace v daném regionu se mohou prost edky z EU vyšplhat až na 85 % celkových náklad . 
Druhým aspektem je sdílené ízení. To znamená, že zatímco prioritní oblasti vznikají na 
evropské úrovni, praktický výkon je ízen p íslušnými národními nebo regionálními orgány 
v jednotlivých státech. Po tom, co se finan ní krize z roku 2008 za ala postupn  projevovat 
v reálné ekonomice nár stem nezam stnanosti v ad lenských zemí, ESF se stal hlavním 
nástrojem EU pro zmír ovaní dopadu hospodá ské krize na pracovní místa. Evropská komise 
v rámci Plánu evropské hospodá ské obnovy rozhodla v roce 2009 o možnosti do erpat 
nevydané prost edky z p edchozího programovacího období, zvýšila zálohy poskytované 
lenským stát m na erpání ze strukturálních fond , umožnila okamžité získání až 100 % 

financí na projekty z ESF, jejichž dofinancování prob hne do konce roku 2013, 
administrativn  náro nou dokumentaci výdaj  nahradila možností žádat o paušální proplácení 
režijních náklad  a zavedla pomoc menším projekt m vyplácením paušálních ástek. 
(Evropská komise, 2010c). 

Paraleln  vedle Evropského sociálního fondu vznikly v roce 2006 dva menší evropské 
fondy zam ující se na evropský trh práce. Prvním je Evropský fond pro p izp sobení se 
globalizaci, jehož cílem je pomoci pracovník m, kte í p išli o práci v d sledku zm n ve 
struktu e sv tového obchodu. Takovým lidem poskytuje pomoc p i hledání práce, 
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poradenství, rekvalifikace i asov  omezené p ísp vky na hledání zam stnání, mobilitu 
a vzd lávací kurzy. Na tato opat ení má fond vy len no maximáln  500 mil. eur ro . 
Druhým nástrojem je program Evropské unie pro zam stnanost a sociální solidaritu – 
PROGRESS. Prost edky z n j m že erpat všech 27 lenských stát , kandidátské zem  i státy 
ESVO/EHP, a to na projekty podporující pln ní cíl  EU v oblasti zam stnanosti, sociálních 

cí a rovných p íležitostí. Na sedmileté období (2007-2013) iní rozpo et tohoto instrumentu 
743,25 mil. eur. (Frízlová, 2010). 

7.3 Výhled na období 2014-2020 

Z již probíhajících diskusí o budoucí podob  strukturální politiky EU a jednotlivých 
fond  vyplývá, že jejich sm ování bude úzce spjato s napl ováním priorit a cíl  strategie 
Evropa 2020. Ovšem základní zám ry se p íliš nezm ní – ve sv tle hospodá ské krize budou 
podle všeho strukturální fondy i nadále investovat do konkurenceschopnosti všech region  
a podporovat ty oblasti, které nejvíce zaostávají za pr rem EU. 

Podle evropského komisa e pro zam stnanost, sociální v ci a sociální za len ní László 
Andora (2010) musí být budoucí ESF pln  slad n s priority strategie Evropa 2020 a mnohem 
více zam en na výsledky, dokonce i s tou možností, že by platby do jednotlivých region i 
zemí byly podmín ny uskute nými národními reformami a pln ním stanovených cíl . 
S omezeným rozpo tem ESF se dá také p edpokládat omezení poskytování unijních financí 
pouze na nejchudší lenské státy a nebo dotování jen omezených aktivit jak u nich, tak 
v bohatších zemích. D raz by m l být podle Andora kladen také na odstra ování 
byrokratických procedur spojených s erpáním financí. O tom, že význam ESF 
pravd podobn  ješt  poroste sv í i jeho vyjád ení v listopadu 2010: 

„Politika soudržnosti sehrála klí ovou úlohu ve zvládání hospodá ské krize 
a Evropský sociální fond pomohl zejména ztlumit dopad krize na pracovníky a malé podniky. 
Více než kdykoli d íve musí být ESF využíván ve prosp ch opravdové evropské iniciativy pro 
zam stnanost a pomáhat lidem k rychlému nalezení práce. Politika soudržnosti bude klí ovým 
nástrojem pro spln ní cíl  EU v oblasti zam stnanosti a sociálních v cí, stanovených ve 
strategii Evropa 2020.“ (Europa Press releases, 2010).  

7.4 Evropský sociální fond v R  

Jak shrnuje dokument MPSV (2010a) Evropský sociální fond 2007-2013, ze kterého 
vycházíme i v následujících kapitolách, projekty jsou z ESF v eské republice financovány 
již od vstupu do EU. V prvním programovacím období v letech 2004-2006 bylo R p id leno 
456,98 mil. eur, které se realizovaly prost ednictvím t í program . Nejvíce prost edk , 
sm ujících do všech region  krom  hlavního m sta Prahy, p edstavoval Opera ní program 
Rozvoj lidských zdroj . Pro vysp lý pražský region pak fungoval program JPD3 (Jednotný 
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programový dokument pro Cíl 3), spolufinancována byla i Iniciativa Spole enství EQUAL. 
Vzhledem k tomu, že ekonomická úrove eské republiky stále nedosahuje pr ru 
Evropské unie a HDP na obyvatele všech region  krom  Prahy leží pod hranicí 75 % unijního 
pr ru, i v sou asném programovacím období 2007-2013 má sedm region  NUTS2 
(Severozápad, Severovýchod, Jihozápad, Jihovýchod, St ední echy, St ední Morava, 
Moravskoslezsko) nárok na peníze z cíle Konvergence.44 Praha do tohoto cíle díky své 
vysp losti nespadá, získává však prost edky z cíle Regionální konkurenceschopnost 
a zam stnanost. (Internetový portál esfcr.cz, 2008). 

7.5 Programovací období 2007-2013 

V sou asném programovacím období jsou pro využívání finan ních prost edk  z ESF 
v R stanoveny t i základní pilí e – aktivace pracovní síly v etn  boje proti nezam stnanosti 
a sociálnímu vylou ení, zlepšování vzd lávání a inova ního potenciálu a zvláštní p ístup 
k lidským zdroj m v Praze. T mto pilí m zárove  odpovídají t i opera ní programy pro R, 
kterými jsou dva tematické (OP Lidské zdroje a zam stnanost; OP Vzd lání pro 
konkurenceschopnost) a jeden regionální pro Prahu. (OP Praha – Adaptabilita).  

7.5.1 OP Lidské zdroje a zam stnanost 

OP Lidské zdroje a zam stnanost se adí mezi vícecílové tematické opera ní 
programy. To znamená, že je financován p edevším z cíle Konvergence, ovšem v oblastech 
aktivní politiky trhu práce, modernizace ve ejné správy a mezinárodní spolupráce získává 
prost edky alokované i pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost. Program je 
zam en na snížení nezam stnanosti pomocí aktivní politiky zam stnanosti, profesní 
vzd lávání, za le ování sociáln  vylou ených osob a na zlepšení fungování ve ejné správy 
a mezinárodní spolupráce. Na léta 2007-2013 na n j p ipadá 2,156 mld. eur. evropských 
(85 %) i národních (15 %) zdroj , což p edstavuje více než 48 % z celkové alokace ESF. 
Opera ní program obsahuje 5 prioritních os, které jsou dále konkretizovány prost ednictvím 
oblastí podpor. Toto len ní vymezuje aktivity a cílové skupiny, které mohou být podpo eny. 
Prioritní osy a jejich zam ení je následující: 

o Adaptabilita: p edcházení nezam stnanosti podporou investic do lidských zdroj , 
zvyšování kvalifikace zam stnanc  i zam stnavatel , podpora zam stnanc  
v souvislosti s restrukturalizací podnik   a odv tví.  

o Aktivní politiky trhu práce: zlepšení p ístupu k zam stnání, trvalé za len ní osob 
hledající zam stnání, prevence p edevším dlouhodobé nezam stnanosti 
a znevýhodn ných skupin na trhu práce. 

                                                             
44 V roce 2009 inila úrove  HDP v parit  kupní síly na obyvatele jako % pr ru EU v R 80 %, data za rok 

2007 pro eské regiony NUTS2 jsou: Praha 172 %, St ední echy 75 %, Jihovýchod 72 %, Jihozápad 
71 %, Moravskoslezsko 67 %, Severovýchod 66 %, Severozápad 62 %, St ední Morava 62 % (zdroj: 
Eurostat, 2010b).  
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o Sociální integrace a rovné p íležitosti: pomoc osobám ohroženým sociálním 
vylou ením nebo už sociáln  vylou eným, zvyšování jejich zam stnanosti, rozvoj 
rovných p íležitostí a pomoc p íslušník m romských komunit a migrant m. 

o Ve ejná správa a ve ejné služby: zvyšování kapacity, kvality, ú innosti 
a transparentnosti ve ejné správy a služeb 

o Mezinárodní spolupráce: podpora spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdroj  
s lenskými státy EU. 

Finan ní prost edky z OP Lidské zdroje a zam stnanost se uchaze m rozd lují po 
edložení projektových žádostí v rámci vyhlašovaných výzev. Rozlišují se p itom dva typy 

projekt : 

o Individuální projekty jsou zam eny na realizaci nebo dopln ní národních politik 
a program  prost ednictvím jednotlivých ú ad  práce (Národní individuální projekty – 
NIP) nebo na komplexní ešení situace ur ité skupiny uchaze  o zam stnání 
s regionálním rozm rem, které jsou p edkládány z úrovn  jednotlivých kraj  
(Regionální individuální projekty – RIP). V tšinou se jedná o projekty v tšího 
rozsahu. 

o Grantové projekty jsou obvykle menšího rozsahu a podávají se na základ  výzvy 
k p edkládání žádostí v rámci globálního grantu („skupinového projektu“, který v sob  
zahrnuje množství grantových projekt ). Jsou zam eny na cílové skupiny jednotlivc  
a organizací a vycházejí z analýzy jejich pot eb. 

7.5.2 Opera ní program Vzd lání pro konkurenceschopnost 
Stejn  jako p edchozí opera ní program je i OP Vzd lání pro konkurenceschopnost 

vícecílovým tematickým opera ním programem, tedy je financován jak v rámci cíle 
Konvergence, tak p es cíl Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost (projekty 
vytvá ející systémový rámec celoživotního u ení). Celková ástka alokovaná prost ednictvím 
tohoto programu dosahuje 2,151 mld. eur, tedy taktéž p es 48 % z evropských (85 %) 
i národních zdroj . K napln ní jeho cíl , k nimž se adí modernizace a zkvalitn ní základního, 
st edního, vyššího odborného a vysokoškolského vzd lávání, jejich propojení do komplexního 
systému celoživotního u ení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji, a to vše za ú elem 
posílení konkurenceschopnosti R, slouží tve ice následujících prioritních os a pod n  
spadající oblasti podpor:  

 Po áte ní vzd lávání: zvyšování kvality ve vzd lávání, rovné p íležitosti d tí a žák , 
vzd lávání školských pracovník , zlepšení podmínek pro vzd lávání na základních 
školách. 

 Terciární vzd lávání, výzkum a vývoj: rozší ení a inovace studijních program , 
studentské stáže, mobilita pracovník  výzkumu a vývoje mezi výzkumnými 
institucemi, soukromým a ve ejným sektorem. 

 Další vzd lávání: zvyšování poptávky ob an  po individuálním vzd lávání, podpora 
vzd lávání dosp lých ve školách, u itel , lektor i vzd lávacích st edisek. 
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 Systémový rámec celoživotního u ení: aktivity na úrovni po áte ního, terciárního 
i dalšího vzd lávání p ispívající k vytvá ení systému celoživotního u ení. 

Finan ní prost edky z OP Vzd lání pro konkurenceschopnost se také poskytují na základ  
vyhlašovaných výzev, a to rovn ž ve form  individuálních a grantových projekt . 

7.5.3 OP Praha – Adaptabilita 

Region hlavního m sta Prahy nem že vzhledem ke své vysoké ekonomické vysp losti 
erpat prost edky v rámci cíle Konvergence, ale pouze p es cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zam stnanost. Jeho hlavním úkolem je zvýšit práv  
konkurenceschopnost Prahy, a to posílením adaptability a výkonnosti lidských zdroj  
a zlepšením p ístupu k zam stnání pro všechny jednotlivce i sociální skupiny. Celkový obnos 
pro programovací období na léta 2007-2013 inní 127 mil. eur, což zhruba odpovídá 3 % 
financí jdoucí z ESF a jeho eského kofinancování. Stejn  jako u p edchozích dvou 
opera ních program  i u OP Praha – Adaptabilita jsou podporované aktivity rozd leny do 
prioritních os: 

o Podpora rozvoje znalostní ekonomiky: rozvoj odborných znalostí a kompetencí 
pracovník , zlepšení spolupráce mezi pracovišti výzkumu a vývoje, vzd lávacími 
institucemi a podnikatelskou sférou, podpora samostatn  výd le né innosti. 

o Podpora vstupu na trh práce: projekty zam ené na za le ování znevýhodn ných osob 
do zam stnání, opat ení proti diskriminaci na trhu práce, rozvoj služeb pé e o d ti, 
podpora flexibilních forem organizace práce. 

o Modernizace po áte ního vzd lávání: rozvoj vzd lávacích program  na st edních 
školách, odborných u ilištích, VOŠ a vysokých školách a také vzd lávání 
pedagogických a akademických pracovník . 

ídícím orgánem programu je Magistrát hlavního m sta Prahy a podporu z n j mohou získat 
pouze subjekty sídlící na území Prahy. Finan ní prost edky jsou p íjemc m distribuovány 
jednak stejn  jako u p edcházejících dvou program  prost ednictvím grantových projekt , 
jejichž výzvy vyhlašuje hlavní m sto Praha. Druhou možností jsou tzv. komplexní projekty. 
Ty eší aspo ást cíl  OP Praha – Adaptabilita a z jejich charakteru plyne, že musí být 
zajiš ovány jednotn  na celém území Prahy. Vzhledem k jejich systémovému charakteru je 
pro n  p edem ur eným p íjemcem hlavní m sto Praha.  

7.5.4 Institucionální zabezpe ení a finan ní p ehled opera ních program  ESF 

Zodpov dným orgánem za ízení opera ních program  je Ministerstvo práce 
a sociálních v cí, které má zárove  na starosti OP Lidské zdroje a zam stnanost. O OP 
Vzd lání pro konkurenceschopnost se stará Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy, OP 
Praha – Adaptabilita pak ídí Magistrát hlavního m sta Prahy. Dalšími subjekty zapojenými 
do procesu ízení program  ESF jsou n která ministerstva (MMR, MŽP, MPO) a p edevším 
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pak ú ady práce a orgány místní a regionální samosprávy. Na celé období mezi roky 2007-
2013 jsou pro R naplánovány p ísp vky z ESF ve výši 3,77 mld. eur, s povinným 
dofinancováním z národních zdroj  v hodnot  661 mil. eur (zhruba 16,5 mld. K ) tak celková 
výše na projekty podpo ené ze zdroj  Evropského sociálního fondu dosáhne více než 4,4 mld. 
eur (asi 110,9 mld. K ). P ísp vky z EU a z národních zdroj  na opera ní programy a jejich 
prioritní osy ukazuje tabulka . 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabulka 11: Alokace z ESF pro R na období 2007-2013 
ísp vky 

Opera ní program Prioritní osy EU Národní 

Lidské zdroje 
a zam stnanost  

Adaptabilita €525 435 274 €92 723 872 
Aktivní politiky trhu práce (cíl Konvergence) €597 909 105 €105 513 372 
Aktivní politiky trhu práce (cíl RKZ) €7 867 225 €1 388 334 
Sociální integrace a rovné p íležitosti €398 606 070 €70 342 248 
Ve ejná správa a ve ejné služby (cíl Konvergence) €181 184 577 €31 973 749 
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Ve ejná správa a ve ejné služby (cíl RKZ) €13 937 275 €2 459 520 
Mezinárodní spolupráce (Konvergence)  €36 236 915 €1 907 207 
Mezinárodní spolupráce (cíl RKZ) €2 787 455 €146 709 
Technická pomoc (cíl Konvergence) €72 473 831 €12 789 500 
Technická pomoc (cíl RKZ) €983 678 €173 591 

Vzd lávání pro 
konkurenceschopnost 

Po áte ní vzd lávání €612 077 738 €108 013 719 
Terciární vzd lávání, výzkum a vývoj €626 536 268 €110 565 224 
Další vzd lávání €289 895 324 €51 157 998 
Systémový rámec celoživotního u ení (cíl 
Konvergence) €210 862 611 €37 211 049 
Systémový rámec celoživotního u ení (cíl 
Konvergence) €16 220 201 €2 862 388 
Technická pomoc (cíl Konvergence) €72 473 831 €12 789 500 
Technická pomoc (cíl RKZ) €648 808 €114 496 

Praha - Adaptabilita 

Podpora rozvoje znalostní ekonomiky €41 420 073 €7 309 425 
Podpora vstupu na trh práce €31 610 056 €5 578 245 
Modernizace po áte ního vzd lávání €31 610 056 €5 578 245 
Technická pomoc €3 745 057 €660 892 

    CELKEM    €3 774 521 428 €661 259 283 

   
    

   
CELKEM €4 435 780 711 

Zdroj: Evropská komise (2010a - tabulka) 
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8 ZÁV R 

Evropská ekonomika vykazovala v pr hu celé druhé poloviny 20. století ekonomický 
st, p esto se však koncem 20. století stala nezam stnanost v etn  nezam stnanosti 

dlouhodobé spole ným problémem lenských zemí Evropské unie.  Proto se koncem 20. 
století dostala  politika zam stnanosti a sociální politika  mezi evropské  priority.  

K vysokému nár stu nezam stnanosti došlo v první polovin  90. let 20. století,  a tím byl 
dán podn t ke zpracování strategie vedoucí ke snížení nezam stnanosti. Tato strategie   byla 
založená na strukturálních zm nách trhu práce, jeho flexibilit  a rozvoji lidských zdroj . 
Rovn ž došlo k  vypracování teoretických východisek pro modernizaci  Evropského 
sociálního modelu, ve kterém se již nevycházelo pouze  z pasivní, ale i z aktivní solidarity 
založené na tom, že solidarita mezi t mi, kte í práci mají  a t mi, kte í práci nemají, bude 
založena nejen na p erozd lování  p íjm , ale také na p erozd lování p íležitosti k dosažení 

íjmu vlastní prací. Zárove  byla p edložena k diskusi teoretická východiska vedoucí ke 
koordinaci politik zam stnanosti lenských zemí.  

Významné pro politiku zam stnanosti bylo právní zakotvení koordinace politik 
zam stnanosti lenských zemí Evropské unie podepsáním Amsterodamské smlouvy v roce 
1997, ve které byla politika zam stnanosti vyhlášena jako spole ný evropský úkol. Po p ijetí 
Amsterodamské smlouvy byl zahájen proces Evropské strategie zam stnanosti, která je 
založena na otev ené metod  koordinace a na p ijetí spole ných sm rnic zam stnanosti.    

Dalším významným posunem v oblasti zam stnanosti se stal rok 2000, ve kterém byl 
ijat strategický cíl na obnovu a další rozvoj Evropské unie pro asový horizont deseti let, tj. 

pro období 2001–2010, jehož pilí em v oblasti zam stnanosti se stala Evropská strategie 
zam stnanosti. V rámci Lisabonské strategie byl v roce 2000 zahájen Evropský proces 
sociálního za le ování, který je sou ástí modernizovaného Evropského sociálního modelu a 
vychází z toho, že pro sociální za le ování je d ležitá ú ast lidí v zam stnání. Tím za ala být 
problematika zam stnanosti ešena  nejen v rámci Evropské strategie zam stnanosti, ale i  
v rámci Evropského  procesu sociálního za le ování, p emž oba procesy se za aly vzájemn  
prolínat, i když oba procesy mají rozdílné zm ení: Evropská strategie zam stnanosti je 
zam ena na zvýšení celkové zam stnanosti  a Evropský proces sociálního za le ování je 
zam en na zvýšení zam stnanosti t ch skupin obyvatelstva, které elí dlouhodobé 
nezam stnanosti. 

Pro politiku zam stnanosti se stalo klí ové vyhodnocení zkušeností s pr hem Evropské 
strategie zam stnanosti, které bylo zpracováno v roce 2002 (p tiletá realizace Evropské 
strategie zam stnanosti) a v roce 2005 (p tiletá realizace Lisabonské strategie). Výsledkem 
vyhodnocení dosažených zkušeností bylo p ijetí inovovaných sm rnice zam stnanosti,  

emž inovace t chto sm rnic odrážela pr žn  posun v evropské sociáln -ekonomické 
realit . Od prvého p ijetí sm rnic zam stnanosti v roce 1997 byly sm rnice postupn  
dopln ny o sm rnice zam ené na problematiku stárnoucí evropské spole nosti a postavení 
starší pracovní síly na trhu práce, na problematiku sociálního vylu ování celých skupin 
obyvatelstva z trhu práce a ze spole nosti a na problematiku regionálních rozdíl  a 
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zaostávajících region . Zatímco sm rnice z roku 1997 byly orientovány na r st flexibility trhu 
práce, ehož bylo dosaženo  nár stem po tu flexibilních pracovních smluv (tj. zkrácených 
pracovních úvazk  a termínovaných pracovních smluv), sm rnice z roku 2005 sice stále 
kladou d raz na flexibilita trhu práce, avšak již v dopln ní o jistoty trhu práce ve prosp ch 

ch, kte í jsou vyt sn ni z trhu práce, a to  proto, že flexibilní pracovní smlouvy v sob  
zahrnují horší kvalitu pracovních. Proto byl položen d raz na soulad mezi  flexibilními 
formami zam stnání a rychlým zprost edkováním nového pracovního místa s využitím 
nástroj  aktivní politiky zam stnanosti.  

V pr hu realizace Evropské strategie zam stnanosti byl také z ejmý posun ešení ve 
sm ru od ešení problému nezam stnanosti k ízení r stu zam stnanosti,  a  to  proto,  že  
snižování nezam stnanosti je možno dosahovat motivací nezam stnaných k rezignaci na 
hledání a udržení zam stnání jejich p evedením na n které ze schémat náhradních zdroj  

íjm , mezi které pat í p edevším p ed asné d chody. Ve stárnoucích evropských 
spole nostech bylo proto d ležité, aby starší pracovní síla nebyla p evád na do p ed asných 

chod , nebo  to následn  vyvolává tlak na d chodové systémy.   
i vyhodnocení Evropské strategie zam stnanosti po její p tileté realizaci v roce 2002  

byla provedena nejen obsahová, ale také formální inovace sm rnic zam stnanosti, které byly 
vyhodnoceny jako p íliš obsáhlé a složité, a proto se úkolem stalo jejich zjednodušení. Aby   
byla zajišt na jejich platnost ve st edn dobém asovém horizontu, bylo rozhodnuto, že 
sm rnice budou platit t i roky, p emž v mezidobí je jejich aktualizace být p ísn  omezena. 

V b eznu 2005 byla vyhodnocena realizace Lisabonské strategie a bylo zjišt no,  že v 
oblasti zam stnanosti nebylo dosaženo pr žných cíl  pro rok 2005, tj. dosažení obecné 
míry zam stnanosti ve výši 67 % a zam stnanosti žen ve výši 57 %. Vývoj zam stnanosti i 
nezam stnanosti byl v Evropské unii poznamenám jejím rozší ením, p vodních patnáct zemí 
Evropské unie vykazuje p ízniv jší výsledky v oblasti zam stnanosti ve srovnání s  výsledky 
po zahrnutí všech sou asných 25 zemí Evropské unie.  

 Lisabonská strategie byla v roce 2005 revidována a byl schválen „Nový za átek 
Lisabonské strategie“. D raz byl položen na ekonomický r st a zam stnanost, ani v  oblasti 
zam stnanosti se však již neo ekává dosažení cíl  stanovených v roce 2000 pro rok 2010, tj. 
dosažení obecné míra zam stnanosti ve výši 70 %, zam stnanosti žen ve výši 60 % a 
zam stnanosti starších pracovník  ve výši 50 %.  

Na konci desetiletého období Lisabonské strategie, kdy kvantitativní cíle v oblasti 
zam stnanosti i investic do v dy a výzkumu m ly být spln ny, se ukazuje, že zám r 
Lisabonské strategie vytvo it z Evropské unie nejkonkurenceschopn jší a dynamicky rostoucí 
ekonomiku se nezda il. Lsabondké  strategie nep inesla ani dlouhotrvající ekonomický r st, 
ani zvýšení produktivity práce. Ukazatelé míry zam stnanosti se vyvíjejí spíše v závislosti na 
hospodá ském cyklu, tedy když ekonomika roste, tak se (s mírným zpožd ním) zlepšují 
a když klesá, tak se zhoršují, než aby se zlepšovaly s postupným zavád ním opat ení politiky 
zam stnanosti EU a blížícím se rokem 2010. Ani ve ejné výdaje na v du a výzkum nedosáhly 

vodn  plánované úrovn  a v souvislosti s hospodá skou krizí se nedá ani o ekávat, že státy 
budou mít dostatek prost edk  na její financování. 
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