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Vážení čtenáři,

dostáváte do rukou sborník příspěvků, zabývajících se vývojem sociální politiky, jejími 
předpoklady a důsledky v České republice. Jejich výběr byl podřízen nárokům řešení a také 
složením českého řešitelského týmu mezinárodního výzkumného úkolu COST A15 Reforming 
Social Protection System in Europe: Comparing dynamics of transformation of social protection 
system in context of globalization and European construction. Dovolte, abych vám je stručně 
představil.

První stať Accession and Social Policy: The Case of the Czech Republic/Vstup do Evropské 
unie a sociální politika: Případ České republiky (autor Martin Potůček) se zabývá přípravou 
České republiky na vstup do Evropské unie v roli jednoho z faktorů, ovlivňujících reformu 
české sociální politiky, jejích nejdůležitějších obsahových a institucionálních změn a sociálních 
důsledků.

Druhá stať z pera Miroslavy Maškové, nazvaná Evaluation of social care services for older 
population in the Czech Republic/Rozvoj sociálních služeb o starší občany v České republice, 
rozebírá předpokládaný vliv demografického stárnutí české populace na péči poskytovanou 
v rodině, ale i na budoucí podobu institucionalizovaných sociálních služeb, jmenovitě 
garantovanou dlouhodobou péči o nejstarší věkovou skupinu. 

Pavel Kuchař se v příspěvku Rizikové skupiny na trhu práce/ The risk groups on the labour 
market zabývá především postavením nekvalifikovaných pracovníků, žen ve specifickém 
postavení a vybraných věkových skupin na trhu práce. Největší problém představuje absence 
dovedností, které by jim usnadnily  jejich opětovný vstup na trh práce, a taktéž objektivní 
sociální status těchto skupin. 

Sledování výstupů v systému sociálních výdajů v ČR/ Monitoring outcomes in the system of 
social spending in the Czech Republic je tématem posledního příspěvku tohoto sborníku, 
jehož autorem je František Ochrana. Rozebírá v něm slabiny stávajícího inkrementálního 
způsobu rozpočtování a navrhuje vytvořit systém financování založený na hodnocení efektů 
vynaložených výdajů na sociální zabezpečení.

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc., vedoucí CESES       Říjen 2004
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Dear Reader,

The present collection of essays deals with the development of social policy, its preconditions and 
implications in the Czech Republic. The essays were selected with view to solution requirements 
and the set-up of the Czech team participating in the international research project COST A15, 
Reforming Social Protection System in Europe: Comparing dynamics of transformation of 
social protection system in the context of globalization and European construction. I should 
like to preview them briefly. 

The first paper, Accession and Social Policy: The Case of the Czech Republic / Vstup do Evropské 
unie a sociální politika: Případ České republiky (written by Martin Potůček) deals with the 
preparation of the Czech Republic’s EU entry and discusses it as one of the factors that shaped 
the reform of the Czech social policy, the key changes in its content and institutionalization as 
well as its social impacts. 

The second contribution, written by Miroslava Mašková and entitled Evaluation of social care 
services for older population in the Czech Republic / Rozvoj sociálních služeb o starší občany 
v České republice, analyzes the likely impacts of demographic ageing of the Czech population 
on care provided in the family as well as on the future shape of institutionalized social services, 
especially guaranteed long-term care for the oldest age group of seniors. 

Pavel Kuchař, in his paper The risk groups on the labour market / Rizikové skupiny na trhu 
práce, deals primarily with the position of unskilled labour, women in specific situations 
and selected age groups on the labour market. The absence of skills which would help these 
groups reintegrate with the labour market and their objective social status are seen as the major 
problems. 

Monitoring outcomes in the system of social spending in the Czech Republic / Sledování 
výstupů v systému sociálních výdajů v ČR is the topic of the last essay in this collection. Written 
by František Ochrana, the essay analyzes shortcomings of the existing incremental budgeting 
system and proposes the introduction of a system of funding based on an evaluation of the 
efficiency of social spending. 

Prof. Martin Potůček, PhD., Head, CESES                                      October 2004
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Before the political break-through in 1989, totalitarian political systems and centrally 
controlled social policies were common features of all central and eastern European countries 
(with the exception of the former Yugoslavia). Deacon (1993) refers to such social policies as 
state bureaucratic collectivism (work and privilege). This could also be referred to as over-
institutionalized socialist paternalism (Večerník 1993). Employment was compulsory, there 
were virtually no ways of influencing political decision-making process from below, and social 
policy was highly centralized and run by the Communist Party/State.

Following the collapse of communist regimes in the region, there began a combination of 
partly spontaneous, partly controlled processes of rapid political, economic and social change. 
It is difficult to identify to what extent these processes have been influenced by conscious, 
organized collective actions and/or deliberate decisions of the state authorities, and what were 
the intended and unintended consequences of actions taken. Three phases of social policy 
development can be identified according to the prevailing political tasks and priorities of the 
given period in the Czech Republic.

Since the very beginning, the conceptual foundations of pending reforms were discussed 
and clarified and some of the social privileges belonging to the communist establishment were 
taken away. Various volunteer initiative groups intensively prepared reform plans for various 
spheres of social policy. Social policy was developed and embodied in legislation on both 
federal (Czechoslovak) level (The Federal Ministry of Labor and Social Affairs) and national 
level (The Ministry of Labor and Social Affairs of the Czech Republic). Although cooperation 
between the two ministries wasn’t always ideal, from a political standpoint their position and 
those of the respective governments were always compatible. The work of these ministries can 
be characterized as an effort to systematically replace state paternalism by establishing more 
resilient and decentralized mechanisms that would be compatible with ongoing economic reform. 
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These mechanisms were to be beholden to the regulative and executive powers of the State only 
where necessary. From the standpoint of the governments´ prevailing political philosophy, this 
approach was a combination of socio-liberal and social democratic philosophies.

The “Scenario of Social Reform”, developed and passed at federal Czechoslovak government 
level, became the fundamental conceptual document for the reform of the social sector. A plan 
to create a universal and unified system of social welfare was adopted which would offer 
universal compulsory health and social insurance (complemented by voluntary supplementary 
insurance for individuals or groups), and means-tested state social assistance on condition that 
all alternate possibilities of welfare and assistance have been exhausted, or in the event of 
a citizen’s inability to provide for him- or herself.

The Czech social policy reform was based on three basic components: first, active employment 
policy; second, liberalization and pluralization of social welfare based on a Bismarckian 
insurance system, that has been deeply rooted in the modern history of the country since the 
end of the 19th century; third, the development of a social safety net for people in need.

Due to political changes at the time, neo-liberal policy, characterized by placing the most 
emphasis on economic reform, a declared, even legislated effort to limit the role and spending 
powers of the government in the sphere of social security, and mistrust of the intermediary 
role of civil society institutions in forming and implementing social policy, gained favor in the 
Czech Republic. This political agenda, embodied by the Civic Democratic Party, was somewhat 
modified within the coalition framework by parties that prioritized solution which left more 
room for state intervention (the Christian Democratic Union – Czech People’ s Party (KDU-
CSL)) and to the activities of civil society institutions (the Civic Democratic Alliance (ODA)). 
Therefore, the prevailing governmental political philosophy was a mixture of neo-liberalism 
and conservatism. The government was not enthusiastic about joining the EU so that there 
were considerable gaps in the EU-accession effort of the country, as was reflected in the annual 
reports of the European Commission.

The parliamentary elections, which took place in June 1998, resulted in the formation of 
minority government of the Czech Social Democratic Party (CSSD). It based its policy on 
a pro-active programme of civic participation and education, and announced the need to create 
a long-term vision for the country. The core of the government policy was the idea of socially 
and ecologically orientated market economy. Within this framework, all citizens of the country 
should be offered equal access to education, work, and civil and personal determination. 
This was in sharp contrast to the more or less residual social policy accents implemented by 
previous governments. Nevertheless, the implementation of such a government programme 
was seriously threatened by budgetary constraints caused by the acute fiscal problems of the 
country, the legislative delays caused by the minority position of the government, the insufficient 
implementation capacity of the State and the protracted reform of public administration. The 
next general elections in 2002 enabled Social Democrats to remain in power. They established 
a coalition government along with Christian Democrats (KDU-CSL) and a small liberal party – 
Union of Freedom (US). They operated with only a marginal (one seat - 101:99) majority in the 
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Parliament. In domestic policy issues, compromises of Social Democratic, Christian Democratic 
and liberal concepts and approaches have had to be found. Most outcomes of such difficult 
negotiations resemble the centre-to-left recommendations well known from contemporary 
Blair´s Great Britain. The government has developed a clear pro-European policy and speeded 
up the EU-accession preparatory process.

What have been the consequences of such profound changes in political priorities, 
administration and delivery of social policy schemes on public expenditures?

One can identify only minor fluctuations. There is, though, a recognizable tendency of liberal 
and conservative governments up to 1998 to tighten total social security system expenses, and the 
inclination of Social Democracy-led governments to be more generous. The overall trend has been 
surprisingly stable, with a slight increase through time, but still well below the EU-15 average.

One of the most important social policy determinants is of course economic environment. 
The Czech Republic was in a position to pursue the economic and social policy reform at the 
same time. As a result, it faced a situation characterised by the need to approach more extensive 
old and also new social problems induced by the economic reform by slender resources. This 
limited the space and disposable resources for preventive aspects of social policy, and interfered 
with the ideologically induced reluctance toward the institutions and policies of the Welfare 
State typical for the beginning of the 1990s. The Czech case is interesting in this respect as the 
real-world social policy differed a lot from the preferred ideal model. The original ”Scenario of 
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Social Reform” was influenced by social democratic and social liberal ideologies. The Czech 
governments 1992-1998 with their strange mixture of neo-liberal and conservative rhetoric, 
reservation toward EU enlargement, and centralist and etatist practical social policy faced 
a problem how to find its way out of this trap. Their solution was to fill institutional shelves 
created in the beginning of transformation by a rather different content - or let them empty, as 
happened with the proposed corporative Social Insurance Fund. As a result, many social policy 
institutions were pluralistic and corporatist in theory, but in practice the state has preserved much 
of its previous power (e.g. the compulsory social insurance sector). The targeted, means-tested 
residual schemes were introduced in some instances (namely child allowance in 1995). This 
tendency, coupled with the drop in real incomes of the majority of the population and abolishing 
most of price and in-kind subsidies, weakened the disposable resources and social position of 
the social strata especially in the middle of socio-economic ladder. The Czech neo-liberal and 
conservative governments neglected conceptual work and practical orientation toward long-
term goals, especially preventive social policies. 

The Social Democratic-led governments, which have been in power since the middle of 
1998, have been trying to re-constitute the Czech social policy that could fully suit the present 
and prospective social needs of the population in changing domestic and global environment. 
The symbolic victory of the first of them against the Thatcherist political resentments of the 
previous Václav Klaus´ governments was earmarked by the acceptance of the European Social 
Charter by the Czech Parliament in the Spring 1999. One of the examples of the genuine 
national initiative was the elaboration of the Social Doctrine of the Czech Republic. Its purpose 
was to build a broad national consensus concerning the future orientation, goals, priorities and 
corresponding instruments of the Czech social policy. Five preparatory conferences, which were 
organized in 1998-2000, represented a “joint venture” of the academic community gathered 
in non-profit association Socioklub, the Ministry of Labor and Social Affairs and the Czech 
Senate (the upper house of the Czech Parliament). The document, elaborated by the group of 
experts from various disciplines and with various political affiliations, was mentioned in the 
coalition agreement statement of political parties in power in July 2002 as the starting point 
for further development of the government social policy, its priorities and approaches for the 
period up to 2006. In general, Social Democratic-led governments rehabilitated the importance 
of programmatic work based on basic values and principles, and took social issues back to top 
political priorities - very much in accordance to the corresponding European Union approaches 
and policies.

In an effort to cope with the challenges of the economic, political, administrative and social 
aspects of transformation, both Social Democratic-led governments had to face severe budgetary 
constrains as well as insufficient administrative capacities coupled with not very impressive 
implementation skills.

The Czech Republic has still a considerable way to go in becoming a consensual democracy 
on the Western-European model, which would require governmental measures to encourage the 
results of public policy discussion to be widely published, presented, and discussed by all who 
will be affected by it. As was already indicated, the most powerful decision-maker on social 
policy issues has remained the government.
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The significant partners of the government have been the unions and associations of 
entrepreneurs participating in the tripartite institution - the Council of Economic and Social 
Agreement - which was created in October 1990 on the basis of a voluntary agreement between 
these three social partners. Nowadays, Trade Union representatives and the representatives of 
the business sector are respected partners of the government, and the tripartite has deep roots in 
the political fabric of the Czech state.

There are signs that the Social Democratic-led governments are more apt to initiate and/or 
follow public discussions. Pars pro toto: The Ministry of Labor and Social Affairs introduced the 
new form of communication, called ”Social Conferences”. Representatives of NGOs, experts 
and civil servants discuss important issues (such as the regulatory rules for social assistance) 
there before the Ministry and/or government takes the final decision.

 
It should be noted that the European Union has played an active role as a supporter and 

mediator of the modernization of social policies of the accession countries, including the Czech 
Republic. Its positive influence can be identified in various fields. Remarkable has been the EU 
assistance in institution and capacity building (e.g. PHARE projects) in the development of 
the instruments of the labour market policy, in the reform of social services, in the developing 
of policies of human rights and equal opportunities (especially of and for minorities), in the 
collaboration in the field of education, etc. There have been launched specifically designed 
projects to assist the modernization - reform of public administration, regulatory reform, 
training of professionals (including civil servants), implementation of new methods of public 
management and administration. Nevertheless, all this assistance could bring its fruit mostly 
in the long run; its immediate positive effects on the improvement of the life of the population 
were limited.

As analyzed earlier, the overall concept of Czech social policy reform was formulated 
and most new social policy institutions were established during the first years after 1989. 
They included compulsory health and social insurance, tripartite institution (the Council for 
Economic and Social Agreement), regional Labour Offices (responsible for both passive and 
active employment policies) and the state guarantee of a minimum subsistence benefit for every 
citizen.

In the Czech Republic, the elections of June 1992 brought to power a coalition of liberal 
and conservative parties. In Slovakia, on the other hand, parties to the left of the political 
spectrum, as well as populist and nationalist parties, prevailed. This contributed to the division 
of Czechoslovakia and the creation of two independent states - the Czech Republic and the 
Slovak Republic at the end of this year. 

As in other central and eastern European countries, the economic transformation of the 
country was characterized by a drop in Gross Domestic Product, and double-figure inflation 
rates at the beginning of 1990s. This was followed by a moderate GNP increase in the middle 
of 1990s and inflation rates in single figures. Privatization and restructuring of the economy has 
been on the way, followed by the sharp increase in direct foreign investment since 1999. The 
high unemployment rate has become the persistent feature of  the development after 1997.
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One of the characteristic features of political development in the Czech Republic was the 
relatively peaceful re-introduction of the traditional institutions of representative democracy, 
followed by the slow, but steady increase of civic sector activities. Postponed reform of public 
administration is still on the way, with the establishment of regional self-governing units in 
2000 and the reform of the central layer of administration envisaged for 2005-2006. Country 
applied for EU membership in January, 1996. The referendum on joining the EU in June 2003 
revealed a prevailing popular support for the EU membership among the Czech population 
(turnout was 55%, and 77% of participating citizens supported the move).

The profound changes took place in social protection policy, fight against poverty and 
employment policy.

A universal and uniform system of social security was to become the core of the state’s social 
policy. After the victory of neo-liberal and conservative political parties in the elections of 
1992, liberal and residual tendencies began to be asserted more forcefully in social policy. The 
conception of social reform began to impose limitations on the social security policy - and in 
this framework crystallized the conception of its three tiers – ”pillars”: first, compulsory public 
social insurance, reacting to foreseeable situations in a citizen’s life, following the pay-as-you-
go principle; second, state social support, reacting to unforeseeable social events, financed from 
the general taxation; third, social assistance built on the principle of aid to citizens who find 
themselves in an emergency situation, co-financed by central and local authorities, non-profit 
organizations and clients themselves.

Laws were passed enabling the transformation to a new structure of social insurance in 
1992. Social insurance was to be compulsory, contributors to the Social Insurance Fund being 
employees (they pay up to 8% of gross income, of which 1.1% goes toward the sickness 
insurance scheme, 6.5% to the old-age pension scheme, and 0.4% to the state employment 
policy), employers (they pay up to 26% of the gross income of their employees, of which 3.3% 
accounts for the sickness insurance scheme, 21.5% for the pensions scheme, and 1.2% for the 
state employment policy), and the state, which pays the insurance contribution for children, 
pensioners, parents on maternity or paternity leave, the unemployed, invalids, soldiers and 
prisoners. In the case of self-employed persons it is 35% of an amount they fix themselves, but 
not less than 40% of the income from self-employment after the deduction of costs expended 
in its achievement, insurance and maintenance1, and it cannot be lower than 20% of average 
wage.2 

Social insurance contributions cover old-age pensions, invalidity pensions, widow, widower 
and orphan pensions, sickness contributions, contributions for the treatment of a family member, 
contributions to the state employment policy, and administration costs.

1 In 2004. For 2005 and 2006 the basis will be 45% and 50% respectively.
2 In 2004. For 2005 and 2006 the basis will be 22,5% and 25% respectively.
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In 1995 there was a significant legislative change in the framework of the compulsory 
structure of social insurance with the passing of a new law on old-age pensions. An increase in 
the statutory retirement age limit was approved to be introduced incrementally up until 2007. 
The statutory retirement age for women, originally 53-57 was raised to 57-61 (the actual limit 
depends on the number of children), while for men it increased from 60 to 62. The law on base 
pension insurance conceives the old-age pension as of two-components, made up of a fixed 
amount paid to all and one that is dependent on the number of years worked and the working 
income received; the law is built on the principle of a substantial redistribution of accumulated 
finances towards persons with a lower level of earnings. Old-age pensions for persons with 
higher working incomes are affected by a regressively acting calculation formula.

Under the new law the pension as a proportion of the gross wage will drop by the year 2010 
to 38% and in 2015 to 35%. Thus the government has managed to set down a very residual 
conception of old-age insurance that differs considerably from continental European practice 
and does not rule out the possibility of the pension falling below the living minimum. Moreover, 
it is a system the conditions of which as well as management of gathered resources are fully 
in the hands of the Ministry of Finance instead of an independent public corporation – Social 
Insurance Fund.

The public sector of compulsory social insurance is completely dominant in the Czech system 
of old-age pension insurance. Nevertheless, additional voluntary private pension insurance, 
based on an individual contract between the citizen and the insurance company is attracting the 
rising number of clients. The state contributes a defined sum of money as well. If the conception 
of a drop in the ratio of the old-age pension paid within the public system to the average wage 
comes about, the more well off groups of the population will be forced to make more use of the 
private sector in order to increase their old-age pensions.

Since 1995 there has been a public discussion about the reform of the whole concept of the 
old-age pension system. It was initiated by some experts from international financial institutions, 
namely from the International Monetary Fund and the World Bank, who strongly recommended 
the country to opt for a compulsory private co-insurance. This new type of old age insurance 
would complement the pay-as-you-go public scheme that would gradually lose its importance 
in the total amount of redistributed resources. It was argued that this change would be inevitable 
due to demographic trends (aging of the population) and the demand for investment in the 
national economy that would be satisfied by the newly established and privately run for-profit 
pension funds. In contrast to Poland, Hungary, and recently Slovakia, who introduced this model, 
the Czech Republic resisted the pressure. There were two main factors that could explain this 
significant difference:

(1) The country was not in a deep fiscal crisis as other central and eastern European countries 
so that it was less dependent on loans provided by these organizations; 

(2) There were strong political opponents of this idea, namely consecutive Social 
Democratic-led governments and the Trade Unions, who stressed the risks of such a reform due 
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to the fragility of financial markets and institutions and the huge demand for additional financial 
inputs during a couple of decades after such a reform is introduced. 

In the beginning of the 21st century, the Czech government adheres to the idea of introducing 
a Swedish-like Notion Defined Contribution pay-as-you-go system. The discussion about the 
pension reform has been going on. Right-wing theorists, politicians and the representatives of 
financial market institutions support the idea of compulsory private co-insurance, whereas left-
wing theorists, politicians and Trade Unions are in favour of voluntary non-profit co-insurance 
schemes (with the financial contribution of both the employees and employers). There have 
been several (up to the beginning of 2004 unsuccessful) attempts to create a special institutional 
platform for the steering and moderation of the public debate about the reform that would 
overcome ideological, partisan and other barriers among various stakeholders. 

This system of social support was introduced in 1995. The institutions responsible for state 
social support are the social departments of district authorities, and benefits are paid from general 
taxation. Within this system, all benefits are defined as the fixed multiple of the subsistence 
minimum level.

Means-tested benefits subsume child allowance (paid up to the age of 26 where the child is 
training for a future occupation), social contribution (to low-income individuals and families), 
housing benefit, and transport benefit (for children training for their occupation away from their 
permanent residence).

Categorical benefits (provided without regard to income) comprise parental allowance (paid 
to a parent looking after a child up to four years old), maintenance contribution (for the family 
of a soldier doing military service or the alternative form of civil service), benefit for foster-
parent care, birth allowance, and burial benefit. 

One of the most important system changes has become the method in which benefits are 
awarded to children. Up to 1995 child allowance was paid to all families with dependent children 
without regard to their income. The State Social Support Act introduced a new means-tested 
method tied to the family income not exceeding three times’ the subsistence minimum. The 
Social-Democratic-led governments would like to switch back to universal (categorical) child 
allowance, but they have not been able to re-introduce it due to political resistance of coalition 
parties, opposition and fiscal constrains. The real purchasing value of child allowances and tax 
credits have been considerably decreasing after 1989.
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The structure of social assistance is conceived as a ‘lifeline’ to those who are no longer able 
to help themselves, have no claim to benefits in the framework of the social insurance and 
state social support structures, or these benefits are not enough to sustain them at least the level 
officially set as the subsistence minimum. Social aid is provided in cash or in kind or both.

The new laws have begun to influence the living conditions of people in need in the beginning 
of the 1990s, namely the Act on the living minimum and the Act on social need (which has 
been amended several times). They included the obligation of the state to guarantee all citizens 
that their standard of living would not fall below the official subsistence minimum, and to 
make up the difference between the actual income of an individual or family and this limit on 
condition that he/she (they) cannot him/herself (themselves) increase this income by his/her 
(their) own endeavor because of age, health status, or other legitimate reasons. The law in 
question has thus delineated a socially accepted poverty limit, establishing the right to aid from 
the state under certain circumstances. It is a scheme based on the individual assessment of total 
income, property and social relations of the applicant. The defined subsistence minimum differs 
according to age and structure of the household. 

The law entrusted the government to increase the level of the living minimum in accordance 
with changing costs of living and to maintain the ratio between the level of the living minimum 
and the average income.

The government conception of social assistance in the Czech Republic issues from the 
principle of subsidiarity: the individual is responsible first, then the family, charities, the 
municipality and, at the end of the line, the state. A new Act on Social Assistance has been under 
preparation since 1994, but without final success. 

The situation of full employment, large income leveling and relatively generous aid to families 
with children was reflected in the low percentage of truly poor under socialism. Even though the 
transformation of the economy has changed and is still changing the economic situation of most 
individuals and households, the situation has been kept under control, in part by making use 
of the most varied socio-political measures, such as the already-mentioned introduction of the 
institutions of subsistence minimum, minimum wage, the adjustment of the amounts of old-age 
pensions with regard to inflation, and the payment of unemployment benefit. 

The Ministry of Labour and Social Affairs is responsible for monitoring the occurrence and 
trends of poverty in the Czech Republic. It can be said that the rate of poverty in the Czech 
Republic has remained relatively low. As is known, measuring the scope of poverty in society 
is very complicated. In the case of the Czech Republic the following indicators can be worked 
with:

1. The officially set subsistence minimum limit. For a single-person household, it represents 
4100 CZK per month (9,7 USD per day by PPP). According to the results of the “Social Situation 
of Households” survey of the Czech Statistical Office, implemented with the Eurostat regulation, 
incomes of 3,4% households and 4,3% persons were below the subsistence minimum in 2001.



16

CESES Papers
Studie CESES 7/2004

2. The relative poverty indicator used by the European Union. Households find themselves 
in the poverty belt whose income per head drops below 60% of the income median of an 
equivalent adult person, whereby the first adult is counted with a coefficient of 1, other adults 
with a coefficient of 0.7, and children with a coefficient of 0.5 (this is the previously mentioned 
adjusted household income). Below the above-defined poverty line there were 7,6% of the 
population in 1996 and 7,92% of population in 2001. (Joint Inclusion memorandum 2003)

An inevitable part of the transformation is the differentiating process regarding incomes of the 
population. Two facts lie at the heart of problems relating to this issue. First, the differentiation 
of incomes does not occur in line with an increase in the living standard of the majority of the 
population, as it is the norm in developed countries, but rather during a sensitive decrease of 
the average living standard and an absolute and relative shift of income to high income groups. 
Share of the richest quintile of the economically active population on the total sum of incomes 
increased from 30,9 % in 1988 to 37,8 % in 1996. In the same period, the ratio between the 
lowest and the highest household income decile increased from 2,6 to 3,2 in the Czech Republic. 
(Večerník 1997) Second, the criteria used as the base for differentiation are not accepted in 
most cases by society as being just. The most threatened groups of the adult population are the 
unemployed, invalids and citizens with only elementary education. Families with dependent 
children in general, and children in particular, also belong to population groups which run 
a bigger risk of falling into poverty. Those most at risk are thus families with unqualified workers 
and with dependent children. Winners of the changes are the members of the economic and 
political elite, those who have profited from the privatization (either legally or by “tunneling” 
public and/or corporate funds into private hands) and employees of multinational firms whose 
Western-level salaries represent the multiple of the average local wages.

The Employment Act came into force as of the beginning of 1991. The state employment 
policy, in accordance with this Act, is towards achieving a balance between supply and demand 
for labour, towards the productive utilization of the workforce resources, and towards securing 
the rights of citizens to employment. This is interpreted as the right of those who want and are 
able to work and are actually engaged in the process of applying for work. These persons have 
the right to the mediation of work in a suitable position, to the requalification necessary for their 
work, and to material security before starting employment and in the event of losing employment. 
The network of regional Labour Offices was created to administrate state employment policy 
in the regions. Besides locations in individual regional capitals, there were established branch 
offices in the larger towns of a region. This means that their services were relatively easily 
accessible to job-seekers throughout the Republic.

The attention paid to active and passive employment policy fluctuated significantly over the 
years according to the political orientation of the consecutive governments, with the right-wing 
orientation more in favour of passive policies, and the left-wing orientation supporting active 
employment polities.
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Employment policy is financed by the contributions of employers, employees and the state 
(on behalf of the economically inactive). The minority Social Democratic government launched 
(and the Parliament accepted) the first National Programme of Employment in the beginning 
of 1999. 

The Development of Unemployment 

The figures above are based on the number of unemployed seeking work at the Labour Offices 
- the so-called registered unemployed. Unlike in other central and eastern European countries, 
the Czech Republic was able to keep unemployment very low up to 1997, especially due to 
a specific “Czech way” voucher privatization, that did not exert hard pressure on economic 
restructuring leading to higher productivity and efficiency of newly privatized enterprises. 
Since the economic crisis in 1997, associated with devaluation of local currency (Czech crown) 
and a series of bankruptcies of big banks and enterprises, the unemployment has been rising 
very considerably. 

In the past few years figures have also become available gathered by the Czech Statistical 
Office on the basis of representative sample surveys of the population. These numbers show 
a systematic difference in a downward direction, indicating that the real rate of unemployment 
is actually about 2.5% lower than the official figures in 2003.

A specific problem of many countries is long-term unemployment, i.e. the proportion of 
those who have been in unemployment for over 12 months. Their relatively low share not 
increasing 20% of all unemployed up to 1996 has considerably raised after that, reaching the 
level of nearly 40% in the beginning of the 21st century. With people unemployed between 6 to 
12 months, the pool of long-term unemployed represented 56% of all unemployed in 2002. The 
risk of the occurrence of long-term unemployment is higher for those who are more afflicted 
by unemployment as such: the unqualified, single mothers with children, Romany, and the 
handicapped. Detailed studies indicate that the long-term unemployed in the Czech Republic do 
not yet show a strong tendency towards becoming an ‘underclass’, with this being particularly 
absent in the rural areas. There is a considerable risk, however, that in the future there will 
emerge an uprooted underclass among the long-term unemployed Romany, homeless, and 
unqualified young people who have never worked.
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More than ten-years history of preparation of the Czech Republic for accession started with 
the launching of the Copenhagen criteria of accession (1993). As all the candidate countries, 
also the Czech Republic was asked to reform its national economy to be able to compete – 
and to become compatible – with market economies of the present Member States. It had to 
build robust and reliable institutions of political democracy. It was asked to adjust its legal 
and administrative system to acquis communautaire. These criteria have been designed more 
as a technical (economic and political) instrument from above than as an appropriate tool to 
steer people´s living conditions in the candidate countries: legal, economic and political issues 
prevailed. The progress in adjustment to these requirements has been fast and considerable. 
Nevertheless, genuine social goals were at the bottom of the list of priorities – limited to the 
preservation of individual human rights, and building softly defined framework for social policy 
making. The containment or reduction of poverty and income inequalities, labor rights, a living 
wage and the alleviation of the fate of the marginalized groups, in other words, fight against 
social exclusion, did not form an integral part of the reform agenda. 

As late as in 2000, the European Union passed its Declaration of Nice and launched its Lisbon 
Strategy. Both documents represented a new political initiative, rehabilitating the importance 
of human resources, quality of life, social cohesion, in short, ´social fabric´ of contemporary 
societies. Only in 2002, when the preparation of the New Member States – organized within 
the logic of the Copenhagen criteria – to enter the EU just finished, the Lisbon Strategy was 
presented to them as a strategy they should adhere to, too. Thus, social policy moved to the top 
of EU political agenda of enlargement as late as nearly one decade after setting up Copenhagen 
criteria of accession.

In the meantime, neither the governments of the New Member States nor the EU institutions 
were able to prevent the rent-seeking institutions of the global financial market, inspired by 
the influential ideology of the Washington Consensus and the corresponding policies of the 
International Monetary Fund and the World Bank in the 1990s, to grasp the opportunity window 
and try to implement radical changes in various fields of social policy. Not the European Union, 
but the World Bank is identified as the most influential regional agenda-setting actor in economic 
and social policy making in the region (Orenstein – Haas 2002, Ferge undated).

What has been the specific impact of this interplay of influences on the social situation of the 
Czech Republic? Let us sum up the main discrepancies between the goals of the Nice Declaration 
and the Lisbon Strategy on one hand, and the real – in many aspects divergent - developments 
of the living and working conditions in the Czech Republic during the transformation period 
on the other.
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The time gap between setting Copenhagen criteria (with a clear priority given to economic, 
political and legal conditions of accession in 1993), and accepting the Nice Declaration and 
launching the Lisbon Strategy (with a clear shift of priorities toward employment, education and 
social cohesion as the necessary pre-conditions of economic competitiveness) for the accession 
countries in 2002 implies that the New Member States will enter the European Union with the 
persistent social deficits not enabling them to cope with the demand of the latter in a satisfactory 
way. The main challenge of the Enlargement will be to try to solve this discrepancy – or to 
expect the considerable failure of the Lisbon Strategy in the region, and further aggravation of 
human conditions of many members of society.

In studying social policy transformation in accession countries of central and eastern Europe, 
one can identify a surprisingly broad set of different conditions and reactions to processes of 
globalization and Europeanization there. What are the specific features of the post-totalitarian 
social policy development in the Czech Republic?

The concept that explains most of what has happened in the country between the fall 
of Communism and EU enlargement is the concept of institutional and behavioural path 
dependency (Korpi 2000, Manning 2004). Indeed, the country does exhibit typical features of 



20

CESES Papers
Studie CESES 7/2004

strong adherence to the continental, or even more specifically, Middle European, Bismarckian, 
corporativist, achievement-type Welfare State. It stems from its modern history and has been re-
vitalized even after more than four decades of etatist bureaucratic collectivism (Deacon 1993). 
It has an ideological footing in the considerable tradition of social thinking (Tomáš Garrigue 
Masaryk, Karel Engliš and others), in an old tradition of Social Democratic movement (Czech 
Social Democratic Party was founded as soon as in 1878 and was able to survive in exile the 
whole period of Communist rule) and in the prevailing egalitarian mood of the public. It has 
much in common with the neighbouring German and Austrian Welfare States – including the 
institutional and attitudinal resistance to change. Country belongs to “recovery group” of post-
Communist countries sensu Manning (2004).

We can derive this hypothesis from the study of the recent developments of social security 
institutions and schemes of delivery, labour market policies, and health care. We may also 
underpin it by analysis of welfare expenditures, which have fluctuated only slightly up and 
down in accordance with the ideology of political formation actually in power (see Table 1). It 
should be mentioned, that due to the proportional electoral system, the Czech governments are 
generally weak and unable to design and push through any “radical” reform. 

External factors shaped the nature of the Czech Welfare State as well, but to much lesser 
extent. The most influential has been the impact of economic globalization, associated with the 
formation of market economy in the country. Requirements executed and support provided by 
the European Union have been important especially in institution capacity building: they will 
have a long-term positive impact on the structure and quality of social policies and services. In 
programmatic terms, there has been an important recent change of priorities embodied in the 
Lisbon Strategy. 

The future development in the country may adhere to two scenarios: “race to the bottom” 
and “catch up” (Kvist 2004). The former relies exclusively on the open method of coordination. 
This instrument would be, nevertheless, too weak if confronted with the enormous public tasks 
of fighting unemployment, capacity building in health and social services, alleviation of poverty, 
and strengthening social cohesion in order to secure the implementation of the Lisbon Strategy 
in the country by 2010. The latter would presume a new large-scale political initiative, supported 
by the comprehensive set of specific public policies, and by the reallocation of necessary EU 
financial resources that could help to overcome the identified endemic and systemic tension 
between the requirements of the Lisbon Strategy and the real living and working conditions 
in the country. In other words: a new, specific set of policies, supported by the reallocation of 
necessary human resources and financial means, is needed to cope with the identified systemic 
tension in an effective way (see Table 6).

*   *   *
The future enlargement will be a unique one as it represents the attempt to merge two different 

cultures (Schöpflin 1999). It is a historical chance and a necessary step from which both sides 
will profit in the long run – if implemented with care and the deep analytical insight and wise 
policy advise, as the enlargement will bring about temporary problems and societal stresses on 
both sides. The future development in Central and Eastern Europe will very much depend on 
the solution of the internal dilemma of the enlarged European Union: should priority be given 
to the immediate economic profit and/or political feasibility or the long-term goal to enhance 
(social) quality of life for all?
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Příspěvek specifikuje roli přípravy na vstup do Evropské unie mezi dalšími kulturními, 
ekonomickými a politickými faktory ovlivňujícími českou sociální politiku po roce 1989. Po 
popisu nejdůležitějších obsahových a institucionálních změn a jejich sociálních důsledků je 
zformulován závěr, že politiky EU měly pouze omezený vliv na průběh proběhlých reforem. 
Lze to přičíst především zřejmému nepoměru mezi Kodaňskými kritérii vstupu, zformulovanými 
v roce 1993, a Lisabonskou strategií s cílem posilovat sociální soudržnost, jež byla Českou 
republikou akceptována až v roce 2002. Český stát veřejných sociálních služeb má po proběhlých 
změnách podobu kontinentálního, středoevropského, na povinném pojištění založeného, kor-
porativního, výkon akceptujícího uspořádání. Tím se významně odlišuje od maďarského, 
polského a slovenského státu veřejných sociálních služeb. Především pod vlivem Světové banky 
a Mezinárodního měnového fondu totiž ve všech uvedených zemích došlo k významnějšímu 
posunu směrem k reziduálním sociálním politikám.
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The significance of population issues in the socio-economic development of European 
countries has been increasing. Population ageing has become the dominant demographic 
process in Europe that will continue to shape its future.  Also in the Czech Republic, current and 
expected population development will substantially influence economic and social development 
in the future decades and at the same time will form the basis for identification and choice of 
the main directions of the activities in the field of social policy. During the political, economic 
and social transformation after 1989 profound changes in the conditions of the main population 
processes caused their intensive changes that will intensify population ageing in the short-term 
and long-term future. 

The rise in the number and proportion of the elderly is expected to have a considerable 
impact on many fields and aspects of societal life of all European countries. Until now, financial 
and economic consequences of ageing have been receiving most attention in the public debates 
concerning the implications of ageing. The reforms of pension systems towards their safety and 
sustainability in the new demographic and social circumstances lie in the heart of this public 
discussion in most of the European countries. The European Union coordinates the national 
strategies of modernization of pension systems in the framework of modernization of European 
social model and of controlling macroeconomic policies with respect to public expenditure.

The consequences of ageing for the infrastructure of care for the elderly and the demand for 
formal health and social care services have received relatively little attention. They have started 
to gain more attention only recently when population projections have shown an acceleration 
of ageing in the near future and, especially, an unprecedented growth in the number of the 
oldest old.  While younger elderly (aged 65-79) are expected to experience active ageing, the 
oldest old (80+), in whom the likelihood of developing of chronic diseases and functional 
incapacity substantially increases, represent a significant group associated with higher family, 
social and health care demands, a group of the most frequent users of various care services. The 
new phase of ageing of European populations will be accompanied by the ageing of working-
age population and decline in its numbers due to a long-lasting below- replacement fertility 
resulting in a sharp increase in old age dependency as well as parent support ratios. As family 
(spouses and children) represents the primary source of care, implications of the recent changes 
in family behaviour will have impact both on informal caring potential and formal health and 
social services for the elderly as well. The future need for care will not be determined by 
demographic factors only. Health status of the future elderly population and advancement in 
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home care technology and home adaptation increasing the possibility of self-care play the key 
role in this respect. The use of services may be also influenced by the development at the supply 
side, i.e. available capacities and structural changes in the care service system reflecting the 
growing heterogeneity of the elderly. Guaranteeing long-term care of the oldest old individuals 
will become one of the main challenges for the European countries in the future decades. That’s 
why the European Union has started to coordinate the efforts of the individual member states 
to cope with this challenge.

This paper concerns predominantly the situation in the Czech Republic. The first part pre-
sents current and future developments of ageing process within the European context and basic 
demographic characteristics of the elderly population. In the second part attitudes towards in-
formal family care are presented. The third part describes the supply of social services for the 
aged in the CR and its trend in the 1990´s. The fourth part is devoted to existing problems in this 
sphere and to some common principles, tendencies and recommendations and their asserting 
in modernization of the Czech system of social services. In the fifth part the EU approach to 
coordinate future care for the elderly is mentioned.

In 2002 there were 1,418 thousand people aged 65 and over and 280 thousand of the oldest 
old aged 80 and more in the Czech population, representing respectively 13.9% and 2.7% of 
the total population. In the nineties, population ageing evolved in a rather peculiar manner in 
the CR. The elderly total number and representation in the population experienced only a li-
mited change (see Table 1). Historically triggered age structure deformations due to WWI and 
economic crisis in the thirties together with high middle age mortality during the thirty years 
before 1990 were in the root of stagnation of ageing at the top of the age pyramid in this period. 
The absolute number of the oldest old was even temporarily decreasing. However, intensive 
ageing appeared primarily from its base, due to a deep decrease of children percentage within 
population and a shift of numerous generations born during the seventies’ baby-boom into the 
working-age category. Ongoing ageing since 1990 has been characterized by a continuous rise 
of average and median age of the population and specifically ageing index. Since 1997 a total 
number of persons aged 60 and more has become higher than the number of children under 
15. From the macroeconomic perspective it was a favourable situation, productive population 
being relatively moderately burdened by dependants. 
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According to the latest population projections the Czech Republic is, however, on the 
threshold of long-term unavoidable population ageing. Within the next few years the total 
number of the elderly will begin to rise sharply whereas the total number of the working-age 
population will ebb. It can be expected by 2030 that 2308 thousand persons will be older than 
65 in the CR (i.e. 64% more than in 2002 according to the medium variant of CSU projections) 
and their percentage within the total population will rise from the current 14% to 23%. It will 
be conditioned by a shift of the post-war numerous generations to post-working age as well as 
an expected further life expectancy rise onto an older age. The total number of post-working 
age dependants per person at economically active age will sharply rise, even in the case of 
supposed further retirement age increase. The most intensive rise within the frame of the elderly 
population will concern the highest age groups. By 2015, the absolute number of the oldest old 
should reach about 400 thousand and by 2030, depending on the intensity of mortality decrease, 
628 to 713 thousand, i.e. 2.3 to 2.6 times more than in 2002. The share of the oldest old will 
gradually increase onto 6-7% of the total population. (see Table 2). 
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The expected increase in the numbers of the oldest old in the CR will be one of the three 
highest in EU 25. (see Figure 1). 

Thanks to the present sharp birth rate drop and expected positive future old age mortality 
development the Czech Republic should gradually rank among the top half in the EU 25 from 
the ageing level perspective by 2030. (see Figures 2 and 3).
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Parent support ratios derived from the age structure can be used for examining care taking 
potential of the family. This ratio is defined here as the number of people aged 80 and over per 
100 people aged 50-64, which in a generational sense relates the oldest old to their offspring 
who were born when most of the oldest old were aged 20-35 (Kinsella 2001). The age group of 
adult children is sometimes restricted to women, since elderly care has traditionally been a fe-
male task. Projected increases of the ratios in the Czech Republic imply that a relatively larger 
share of middle-aged adults will be expected to provide care in the next 30 years. (see Table 3). 

Changes in the parent support ratio for females are similar but their levels are much higher. 
More pronounced changes will occur between 2015 and 2030. Compared to some Western and 
mainly Northern countries, however, the level of the parent support ratios will be still lower. In 
2030, those aged 50-64 (the potential care givers) were born between 1966 and 1980. In this 
period fertility levels in these parts of Europe were fairly low (due to the second demographic 
transition), producing small birth cohorts that will result in higher parent support ratios in 2030. 
In the Czech Republic, baby-boom as a result of adopted pro-natalist measures took place 
during the seventies. These numerous generations will reach middle age in 2030. (see Figures 
4 and 5).
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It is a well-known fact that women outnumber men in elderly population and this female 
preponderance rapidly increases with age primarily as a result of male mortality excess 
throughout the whole life span. It seems, however, that “feminisation of the ageing process”, 
a tendency characteristic of the past decades, has been stopped. The improvements in mortality 
have started to be more substantial for males than for females in many of European countries 
including the CR, thus the difference in life expectancy between sexes has narrowed and the 
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group of younger elderly has started to become more gender balanced. More marked female 
predominance is still apparent among the oldest old. This trend is expected to continue in the 
future as given in table below. (see Table 4).

Family status is a very important factor with respect to the demands of formal care. Many 
studies among older persons have proved that the main person who provides care in case of 
need is their spouse.  Family status reflects the higher female representation among the elderly. 
Gender differences in the structure according to family status are significant and increase with 
age. They reflect not only lower male life expectancy but also differences between the age of 
spouses (most women marry older men) and a lower intensity of female re-marriage rates. 
Even at an elderly age, men are preponderantly married while married women percentages 
rapidly decline and widow representation grows. According to population census 2001, at the 
age 80 and over, 54% of men are still married but 83% of women are widowed. Even though 
widows’ preponderance remained substantial among the elderly, a powerful change occurred in 
the nineties. Percentages of elderly women and men living within marriage increased primarily 
at the expense of a slump in the widowed percentages. On the one hand it reflects improving 
mortality conditions within elderly population since the late eighties and on the other hand the 
high nuptiality rate in the late fifties and early sixties and low divorce rate of these marriages. 
This positive situation, from the point of view of economic and emotional support and potential 
mutual partner care, is supposed to change gradually in the future.  Generations counting a high 
percentage of divorcees are going to start reaching their elderly age. 

In solving the manner of providing care for the elderly in need, one checks–up relations 
between the generations of senior parents their children and/or other close relatives. If only 
occasional help or care is needed, usually no problems arise. Another situation exists, however, 
in the case of long-term care. The recent surveys concerning the care-taking potential of the 
Czech families for their senior members confirm the ambivalent situation: on the one hand there 
is very high preference of informal care of frail older family members and readiness to care, on 
the other hand the potential care-givers stress that the state has to form institutional conditions 
to provide this care if the family can not manage it itself (Vojnar 2002, Rabušic 2003).  Relying 
on the state as a provider of social assistance for the elderly in need of care seems to be a strong 
permanent opinion in the Czech population. 

There exist many reasons that prevent Czech families from caring or that limit this care. 
The major ones are connected with the relation between employment and care – with the 
reconciliation of work and care for elderly, reducing of working time or loss of employment 
when taking the task of caring for frail family members and no possibility to find a job after the 
end of caring period. Low state financial support of full-time carers and negative consequences 
for their health and pension insurance are often quoted as well. It should be mentioned that most 



30

CESES Papers
Studie CESES 7/2004

of potential carers of the disabled elderly are women in pre-retirement age. Secondly, carers are 
afraid of not being able to manage such a specialized care. There is also a shortage of measures 
that could ease the caring work of the family: a low capacity of short-term stays in institutions 
for the aged, a shortage of aids to ease caring work and consultation services for carers. 

  

After 1989 the system of social protection has been reformed. In the framework of social 
protection policy three pillars have been established: first, compulsory public social insurance, 
reacting to foreseeable situations in a citizen’s life, following the pay-as-you-go principle; 
second, state social support, reacting to unforeseeable social events and financed from the 
general taxation; third, social assistance built on the principle of aid to citizens who find 
themselves in an emergency situation, co-financed by central and local authorities, non-profit 
organizations and the clients themselves. Social services form a part of the third pillar in current 
social protection policy, i.e. of social assistance. Social services are devoted to citizens who are 
in need of them with respect to their health status or age and/or who cannot get over a difficult 
social situation without help of society. Elderly and disabled persons are the most frequent users 
of these services. In the case of elderly people the most frequent risk factors that lead to acute 
necessity of use of social services for the elderly are: (Vojnar 2002)

• Generally age 80 and more
• Isolation
• Spouse’s illness or disability 
• Low income and insufficient social benefits
• Childlessness

Social services are divided to institutional care establishments, community home care, and 
further services.

From the beginning of the sixties till 1990 there existed a state monopoly in providing 
all social services. After 1990 the monopoly was abolished and other providers started to be 
involved in the sphere of social services, too. While the activities of the state began to diminish, 
the role of municipalities, regions, churches, civic organizations and other NGOs has gradually 
started to strengthen. Besides quantitative increases of classical existing forms also new types 
of social services for the aged have appeared. Ever more endeavour is oriented to abandonment 
of the principal of only two traditional types of social services, i.e. home assistance on the 
one hand and retirement homes on the other one - a system without a semi-institutionalised 
type of services that can substitute for or postpone institutional care. Also some new methods 
and forms of social work with seniors have been asserted including humanization of these 
services. The most important change is connected with the second phase of the reform of public 
administration. Since 2003 the state has no longer been the constitutor of the establishments 
that provide social services for the aged; municipalities and regions have become responsible 
for such services. 
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Retirement homes and boarding houses for pensioners are the two main types of the 
establishments representing residential care for the elderly in the CR. They solve the problems 
of comprehensive care of elderly persons who find themselves in various stages of dependency 
on the others. Mainly in the cases when:

• There is nobody to care, especially family
• The elderly need care that it is not possible to provide through home assistance
• The elderly are lonely and of need of a permanent care by another person
• The elderly person prefers institutional care to other forms of social services

According to current legislation retirement homes provide all-round care and accommodation 
to retired persons who are not self-sufficient but find themselves in such health status that does 
not need intensive hospitalised health care. In reality, however, great numbers of clients are 
in need of not only intensive social assistance but also health care, rehabilitation and nursing 
services. The houses for retired are not prepared for such services either in terms of staffing or 
technically and financially.  Care in retirement homes are the costliest form of care that has to 
be co-financed by the state or the providers of the homes. 

Boarding houses for pensioners are designed for pensioners whose health status enables 
to lead “relatively self-sufficient life” in appropriate conditions. Here pensioners occupy their 
own living units (single or double-bed apartments that they can furnished by themselves) 
and only provided social services are centralized. Boarding houses for pensioners are a semi-
institutionalised type of care that forms a “bridge” between traditional institutional care in the 
above-mentioned retirement homes and community home care service provided in the clients’ 
households. Moving to a boarding house usually means that a retired person gains comfortable 
accommodation together with several services that enable to maintain his/her  relative self-
sufficiency. In many cases the level of the clients self-sufficiency actually improves as they 
move from relatively unsuitable own flats to a better-equipped boarding house for the aged. The 
structure of services on offer varies from one establishment to another and depends on the health 
status structure of the inhabitants. Problems arise when the health status and self-sufficiency 
of an old person worsen. The free capacities of the appropriate institutions where to move (i.e. 
retirement homes or institutes for long-term patients) are insufficient; thus the health profile in 
some boarding houses for retired gradually has started to resemble the one characteristic for 
retirement homes. Provision of health services in boarding houses for retired, similarly as in the 
case of retirement homes, does not tally with the current legislative norms concerning social 
care establishments for the elderly.

In the period, the numbers of both types of residential care facilities for the elderly increased 
in response to rising demand for this type of accommodation and care among these persons. 
A more intensive increase, mainly in 1993-1997, could be seen in the number of boarding houses 
for the retired. It was the result of both an endeavour to develop more advanced new forms of 
institutions for the aged and of state financial grants provided to local authorities for building 
such establishments until 1997. The number of vacancies rose proportionately. Nevertheless, 
“classical” retirement homes and their capacity still outnumber those of the boarding houses for 
the retired (see table 5). In all, the elderly people living in institutions in 2002 represented 2.6 % 
and 3.5 % of those aged 60+ and 65+ respectively.
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In spite of an increase in the number of establishments and their capacity the numbers of 
rejected applicants for residential care rose, too, especially of those asking for placement in 
a retired boarding house. Over the whole period, the numbers of applicants for this type of 
residential care were higher than the available places. The demand-supply imbalance varies 
within the regions. The worst situation is predominantly in the big cities, mainly in Prague. The 
factors that determine the existing high numbers of unsatisfied applicants are predominantly: 
changing demographic and family structure, rising long-term health-care needs, non-existence 
of establishments that can offer integrated social and health care for chronically ill old patients 
and insufficient structure of home care services in the given region. 
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Community home care service (personal assistance) is the most frequently used form of 
social services. It is provided either directly in the households of clients or in a centralized 
manner in houses with assistance services, day assistance centres, hygiene centres, laundries and 
dining-halls for the retired. The most preferred services are: delivery of meals, shopping, help 
with personal hygiene and keeping the household. Since 1990, the number of seniors receiving 
home care services has more than doubled; in 2002 the number of clients reached almost 142 
thousand. (see Table 6). The highest intensity of use can be found within the oldest old – 34% 
of people aged 80 and more receive some kind of help, mostly supply of meals (2002).

 

Due to their characteristics, houses with care services are close to boarding houses for 
the retired. They are one of the most modern forms of care for the elderly. Residents gain 
well- equipped flats, access to several social services and especially a feeling of security in 
getting help when in need. The main available services comprise full or part-time presence of 
a caregiver and supply of meals. These houses, to a great extent, correspond to the “sheltered 
accommodation” known from other European countries. Houses with care services started to be 
built in the early 1970’s in order to rationalize the provision of home assistance to the elderly. 
The most intensive increase in the numbers of the houses was reached in the 1990’s due to 
realization of the “Programme of development of the houses with assistance services”. Many 
municipalities used the possibility of targeted state grants for building such flats.  This trend 
continues albeit with a slower speed with respect to lower funding from the state budget. Within 
the last decade, the number of flats in houses with assistance services more than doubled; in 
2001 it reached 27,300 flats. 

The increase in the number of clients during the nineties has lead to a rapid rise in public 
expenditures on home care service albeit clients´ participation has risen. The number of workers 
in this sphere on the contrary has decreased by one third. Professionalization of the staff, low 
wages and concentration of clients to houses with assistance services are among the main causes 
of this development. 



34

CESES Papers
Studie CESES 7/2004

It was already mentioned above that many problems in formal caring services arise from the 
fact that the care system of the elderly population strictly differs between social services and 
health services. While the Ministry of Labour and Social Affairs takes the responsibility for the 
sector of social services, health care for senior citizens forms a part of health care sector and the 
Ministry of Health is responsible for it. Capacities for health care directed to the elderly patients 
do not meet the current needs – geriatric departments are scarce, numbers of beds for long-term 
patients, rehabilitation and nursing care are insufficient. Thus chronically ill patients block beds 
for acute treatment. One of the main problems is providing health care in social institutions for 
the aged as well as in the households of clients in combination with home care services; it mainly 
concerns unresolved financing issues. Beds in health establishments also often compensate for 
the lack of places in the establishments of social care. The integrated system of long-term health 
and social care for the elderly population has not yet been established.

Many attempts to modernize and newly constitute the system of social services from the 
point of view of financing, organizing and managing have been made since 1990. No endeavour, 
however, has been carried through to its final stage. The transformation changes in the system 
of social services after 1990 have been accompanied by many problems. Some of them are 
mentioned in the analytical document of the Ministry of Labour and Social Affairs titled “The 
Structure of Social Services – current status in the Czech Republic” (quoted in: Study 2003). 
The main inadequacies of the system are as follows:

•  existing law governing the social assistance and, in particular, social services is out-
dated

•  effective instruments have not been developed to implement social policies of the state 
and the responsibility and powers of individual entities have not been clearly defined

•  the system completely lacks a consistent set of tools to implement the social policies of 
municipalities and regions. Individual regions are not able to meet the requirements (either 
in terms of the type of social services or in terms of capacity) and differ considerably 
in their ability to meet demand. Expertise and skills of social workers in the public 
administration are inadequate in some areas as there is not system of continuous life-
long training responding to new trends and problem areas in the fields

•  the financing of governmental and non-governmental entities providing social services 
is separate and providers do not have equal access to funding. The financing of social 
services depends on capacity rather than requirements

•  the quality of the provided services is not adequately checked and the effectiveness of 
the spending is not controlled at all

•  there does not exist comprehensive data on social services and quality analyses are not 
performed

•  users have very small participation in decision making about the manner and form of 
social services provided and play almost no part in the control

•  institutional–closed services still continue to prevail over community – open services, 
and a de-institutionalisation process is not taking place

• there is no consistent information system for social services
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Demands for care services for elderly citizens start to change. Similarly to many other 
developed countries, ongoing demographic and social changes will result in an increasing 
heterogeneity of this population group and in more people that are expected to be in need of 
help in maintaining their own independence and participation and also in those for whom some 
form of institutional care will become an option. 

There have been identified several general principles under which the future development 
of institutional as well as non-institutional forms of care should develop and these principles 
started to be gradually asserted also in the Czech Republic (Pavlovičová 2001):

•  De-medicalisation – more emphasis is given to psychosocial aspects of the loss of self-
sufficiency, to the quality of life, autonomy and natural environment

•  De-institutionalisation – limitation of long-term institutional care, priority is given 
to health and social care provided directly in the seniors´ households, to broadening 
all forms of prevention against dependency and to integration of disabled seniors in 
society

•  De-sectoralisation – a multidimensional and multidisciplinary character of needs and 
services is stressed, integration of health and social services is emphasized as well as  
complementarities between the family and professionals, and between non-residential 
and residential services

•  De-professionalisation – activation and support of the family, neighbours, volunteers 
and seniors themselves

Due to the persisting problems in the transformation of social service sector in the nineties 
and the expected increase in demands in the future the reform of the social services has become 
one of the priorities in the concept of activity of the Ministry of Labour and Social Affairs in 
2004-2006. The strategic goal within this period is to ensure a high-quality, accessible, effective 
system of social services accommodated to the needs of individuals that will reflect societal 
changes and be comparable with those of the EU countries (Koncepce  2004). The system 
should be in agreement with the principles of the European social model. The first reforming 
steps have already started within the Czech-British twinning project “Support of Ministry of 
Labour and Social Affairs in social service reform”. The project comes in three parts: the role 
of communities, community planning in social services and their support; standards of quality 
and their effective control; activity of the Ministry of Labour and Social Affairs in preparing 
strategies and methodical guidelines. The main principles of transformation of the system of 
social services are summarized in the “White Book of Social Services” (Bílá kniha). The new 
concept of social services should be directed to a wider supply of services provided primarily in 
the households of clients to enable them an independent life and to co-decide about the amount 
and type of provided services. As far as the residential services are concerned the principles of 
quality of provided services and ensuring human rights should be encouraged. At the same time 
the question of providing health care in social care establishments will be solved, especially 
financing of such care by changing laws in health care and social assistance.
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The national systems of care for the elderly are highly diversified according to their 
arrangements in organisation and financing as well as in the role of informal care for the family. 
Their developments are in full competency of the Member States. At the same time it has been 
recognized that the expected demographic trends, together with technological and financial 
trends may pose common challenges to the future ability to maintain high levels of social 
protection in the field of health care and long-term care for the elderly1. Within the effort in 
meeting the Lisbon targets regarding modernisation of social protection systems three main 
objectives on the EU level have been identified2. The health and long-term care systems in all 
Member States have to ensure at the same time:

• Access for all regardless of income or wealth; 
• A high level of quality of care; 
• Financial sustainability of care systems (Joint report 2003).
The Lisbon strategy offers common solutions to common problems. The open method of 

coordination is proposed to be an appropriate instrument to identify challenges common to all EU 
members and to support national reforms of the given area of social policy on the country level 
(Modernising 2004). Co-operation between Member States should concentrate on exchanging 
experiences and good practices with regard to the three broad objectives. The co-operation will 
take place in full respect of member states´ competencies in the field of health care and care for 
the elderly. This latest Communication (Modernising, 2004) defines the common framework 
and suggests the next steps of co-operation on the EU level. Member states including new ones 
should present reports covering the challenges facing their health and long-term care systems, 
current reforms and medium-term objectives by 2005. These reports would then be analysed by 
the Commission and an initial series of   “development and reform strategies” in health care and 
long-term care for the period 2006-2009 would be prepared. At the same time, the Commission 
proposes that work start to identify possible indicators for the objectives. The conclusions will 
be presented in the Joint Report on Social Protection and Social Inclusion.

The main tendencies of the future development of the social service sector in the Czech 
Republic can be summarized as follows: 

It should react to expected sharp increase in the numbers of the oldest old who represent the 
population group with the highest demand for formal and informal care. It should also take into 
account the changes in family behaviour, the attitudes of families towards caring for their frail 
elderly members and the obstacles that the caregivers face as well as their strong expectations 
of an institutional state support.

Within the reform of the system of social services topical problems should be solved, i.e. 
adoption of the laws that will enable to solve financing of the system, co-ordination of the 
services provided by various subjects on the community level and ensuring the accessibility 
and quality of services.
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In respect of growing differentiation and changing needs of the elderly it will be necessary 
to fulfil the requirements of integrated health and social care, i.e. distribution of social and 
health care for seniors among various providers, delimitation of competencies and ensuring co-
ordination between health and social services.

During the nineties the social service sector started to modernize under the impact of foreign 
experience and influences. The future of the Czech reform in the given field will be determined 
by EU membership. The Czech Republic can benefit from the open method of coordination (by 
way of exchange of experiences and good practices etc.) in translating the EU’s main objectives 
into national policy.
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Populační prognózy naznačují, že demografické stárnutí obyvatelstva České republiky v bu-
doucnosti zintenzivní. Stárnutí bude stále více ovlivňovat budoucí sociální a ekonomický vývoj 
i zaměření sociální politiky. Jedním z hlavních, avšak dosud spíše opomíjených důsledků stár-
nutí bude i rychlý vzestup počtu obyvatel nejstarších věkových skupin (ve věku nad 80 let), kteří 
tvoří jednu z nejvýznamnějších populačních skupin s vysokými nároky na zdravotní a sociální 
péči. Článek se zabývá možnostmi naplňování této péče v budoucnosti. Pozornost je věnována 
jednak problematice rodinné péče, jednak vývoji a problémům systému sociálních služeb za-
měřených na starší občany. V průběhu transformace sociálních služeb po roce 1989 nebylo 
dosud dosaženo takových změn v organizaci, financování a řízení služeb, které by odpovídaly 
očekávané demografické situaci, změnám v rodinném chování a růstu diferenciace potřeb star-
šího obyvatelstva. Zajištění dlouhodobé zdravotní a sociální péče o nejstarší obyvatele se stane 
problémem i v ostatních evropských zemích. EU začala koordinovat úsilí jednotlivých zemí 
v hledání řešení tohoto problému. ČR tak bude moci využívat „otevřené metody koordinace“ 
při modernizaci svého systému sociálních služeb.
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Nedílnou součástí reformy veřejného sektoru  v ČR je reforma v oblasti systému sociálních 
výdajů. Sociální výdaje jsou jedním z nejvýznamnějších nástrojů k realizaci redistribuce na 
výdajové straně rozpočtů. Problém rozsahu sociálních výdajů, resp. míra jejich  zvěcnění ve 
formě veřejných a sociálních služeb, je otázkou normativní. Zjednodušeně řečeno, lze k ní 
přistoupit ze dvou základních hledisek (aspektů), resp. jejich mixu. Prvním z nich je pohled 
liberální, kdy výchozí tezí je úspornost veřejných výdajů. V oblasti sociálních výdajů se toto 
pojetí pak odráží v tom, že stát má poskytovat veřejné služby v případě, že trh v dané oblasti 
absentuje a v případě, že občan stojí před tzv. poslední volbou. Příkladem aplikace tohoto 
přístupu jsou USA. Opačným přístupem je hledisko sociální, kdy stát je nabízitelem široké 
škály veřejných a sociálních služeb, kdy občanovi garantuje jeho první volbu (preferenci). 
S tímto pojetím „sociálního státu“  se setkáváme u skandinávských zemí. Oba přístupy se tedy 
podstatně liší tím, co  je dáváno ke spotřebě jako veřejný statek (resp. veřejná a sociální služba). 
Uvedené přístupy mají přímé dopady na rozsah veřejných výdajů a na redistribuci bohatství, 
kterou lze měřit poměrem veřejných výdajů k HDP (V typicky liberální zemi, USA, se tyto 
výdaje ve vztahu k HDP pohybují nad úrovní 30%, v „sociálních státech“, viz např. Švédsko, 
kolem 60 %).

Rovněž v ČR sociální výdaje tvoří významnou část všech výdajů  státního rozpočtu. 
Mělo by nás proto zajímat, jak efektivně a účelně (ekonomicky racionálně) jsou dané výdaje 
realizovány. Soudobý systém realizace sociálních výdajů tento požadavek nenaplňuje. Proto 
je potřebné učinit systémové změny tak, aby celý systém realizace sociálních výdajů byl 
průhledný a postavený na monitorování ukazatelů, které umožní sledovat ekonomická kritéria 
nákladovosti a užitkovosti. Východiskem k těmto změnám je implementace programově vý-
konového rozpočtování založeného na poptávkovém přístupu.

Logika sestavování rozpočtu sociálních výdajů orientovaného na výkon spočívá v propojení 
(v hledání souladu) mezi cíli sociální politiky, jejími nástroji, jimiž jsou tyto cíle uspokojovány,   
a zdroji, jak  zobrazuje následující schéma.
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Při výkonovém rozpočtování  postupujeme podle následujících kroků:
1.  Definujeme výdajové cíle sociální politiky. Dbáme na to, aby cíle byly 

měřitelné (vyhodnotitelné).
2.  Jednotlivé cíle transformujeme do programových aktivit. Postupujeme 

obdobně jako v případě tvorby programové struktury u programového 
rozpočtování.

3. Kalkulujeme vstupy (zdroje) potřebné pro realizaci cílů, resp. programů. 
4. Stanovujeme výstupy, které chceme dosáhnout.
5. Monitorujeme výsledky a tyto porovnáváme s výkonovými ukazateli.
6.  V závěrečném kroku provádíme hodnocení. Jejím výstupem je zpracování 

hodnotící zprávy.

Ve výkonovém rozpočtování mají ústřední roli cíle. Jsou směrnicemi k definování výkonu 
a zároveň kritériem k jeho měření. V úvodu rozpočtového roku si stavíme následující otázky.
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Uvedené otázky jsou zároveň základními kritérii pro hodnocení realizovaných výdajových 
aktivit. Po uzavření rozpočtového roku na ně hledáme odpověď, vyhodnocujeme cíle, sledujeme 
výkonové ukazatele a efektivnost alokace veřejných výdajů.

Tabulka 1: Rozpočtování orientované na výkon-úvodní otázky 

Problémová otázka Způsob řešení, opatření

Co chceme v daném roce 

dosáhnout?

Definuj cíle jako ideální stavy očekávaných výsledků!

Jakým způsobem budou 

cíle dosahovány?

Definuj potřebné prostředky!

Jaké budou náklady na 

dosažení cílů?

Proveď kalkulaci nákladů!

Tabulka 2: Rozpočtování orientované na výkon-závěrečné otázky 

Problémová otázka Způsob řešení, opatření

Dosáhli jsme v daném roce 

to, co jsme zamýšleli?
Vyhodnoť cíle! 

Učinili jsme k dosažení 

cíle to, co bylo původně

zamýšleno?

Porovnej cíle a výsledky! Proveď kontrolu výsledků!

Liší se předpokládané a 

skutečné náklady?

Proveď kalkulaci nákladů a porovnej ji s kalkulací 

původní!

Kardinálním problémem při výkonovém rozpočtování je vhodná volba výkonových uka-
zatelů. Sestavení výkonových ukazatelů je často náročným problémem. Obecně platí, že 
výkonové ukazatele by měly vypovídat o podstatě, smyslu, obsahu a účelu dané činnosti, 
nikoliv o její jevové a formální stránce. Výkonové ukazatele lze stanovit jak na vstupu, tak i na 
výstupu. Základním analytickým nástrojem ke sledování výkonu je metodologie 3E. Z princi-
pů 3E lze odvodit  následující hlediska výkonu:

• hospodárnost,
• nákladovou efektivnost,
• účelnost.
Uvedená hlediska výkonu lze doplnit i o kritéria kvalitativní, a to o:
• kvalitu sociálních služeb, 
• plnění působností (sociálních institucí).
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Pokusme se nyní uvedená kritéria aplikovat na programy sociální ochrany a na základě 
různých ukazatelů doložit, jak je možné ekonomicky monitorovat sociální výdaje. Nechť máme 
v systému sociální ochrany následující program: 

P�íklad �ásti programové struktury MPSV a výkonových 

ukazatel�

HLAVNÍ PROGRAM �ÍSLO 1: Státní sociální podpora

Cíl nultého �ádu:  V�asné a náležité poskytnutí sociálních dávek okruhu oprávn�ných

osob.

Program 1.1: Sociální dávky  pro rodiny s nezaopat�enými d�tmi.

Cíl  programu: 

1. Rozlišením dávek na jednorázové a opakující se p�isp�t okruhu oprávn�ných osob na 

výchovu  a výživu nezaopat�ených d�tí.

Prvky:

1.1.1 P�ídavek na dít�

1.1.2 Odm�na p�stouna

1.1.3 Porodné 

1.1.4 Rodi�ovský p�ísp�vek

1.1.5 Zaopat�ovací p�ísp�vek

1.1.6 P�ísp�vek na úhradu pot�eb dít�te

1.1.7 P�ísp�vek p�i  p�evzetí dít�te

Program 1.2: Jiné dávky 

Cíl programu: 

1. Poskytnout formou p�íslušné dávky finan�ní pomoc oprávn�ným  osobám.

Prvky:

1.2.1 Poh�ebné

1.2.2 P�ísp�vek na zakoupení motorového vozidla 

1.2.3 P�ísp�vek na dopravu

1.2.4 P�ísp�vek na bydlení

1.2.5 Sociální p�íplatek

Program 1.3: Školení personálu pro výplatu sociálních  dávek 

Cíl programu: 

1. Proškolit personál k odborné zp�sobilosti k výplat� sociálních dávek. 



44

CESES Papers
Studie CESES 7/2004

Analogicky bychom vytvářeli patřičnou programovou strukturu s ohledem na činnosti MPSV. 
Nyní poukážeme na  sledování výstupu, výsledku a efektivnosti  jednotlivých  programů, resp. 
programových prvků.

V této části případové studie bude poukázáno na implementaci principu 3E při hodnocení 
programů sociálních dávek. Budeme sledovat, jaká kritéria a metody použít k tomu, abychom 
z ekonomických hledisek hodnotili úspěšnost a přínos realizovaných programů (resp. pro-
gramových prvků). Nejdříve poukážeme na možné hodnocení vybraných dávek státní sociální 
podpory. Ty v předložené analýze budeme sledovat ve formě následujících prvků.

Cíle:
1. Realizovat výplatu přídavku na dítě  náležející zletilému nezaopatřenému dítěti.
2.  Poskytovat přídavek na dítě náležející nezletilému nezaopatřenému dítěti formou výplaty 

přídavku osobě, která má dítě v přímém zaopatření.
3.  Poskytovat přídavek nezletilému nezaopatřenému dítěti v plném přímém zaopatření ústavu 

pro péči o děti a mládež, v němž je dítě v plném přímém zaopatření.

Ukazatelé výstupu:
1. Počet  vyplácených přídavků na dítě.
2.  Počet vyplácených přídavků na dítě, vyplácených nezletilému nezaopatřenému dítěti formou 

výplaty přídavku  osobě, která má dítě v přímém zaopatření.
3.  Počet vyplácených přídavků na dítě, vyplácených nezletilému nezaopatřenému dítěti 

v plném přímém zaopatření ústavu pro péči o děti a mládež, v němž je dítě v plném přímém 
zaopatření.

Ukazatelé výsledku:
1. Procentní podíl přídavku na dítě ve vztahu k ostatním příspěvkům na dítě.
2.  Procento rodin s dětmi, které pobírají přídavek na dítě ve vztahu k procentu vyplácených 

přídavků na dítě náležející nezletilému nezaopatřenému dítěti formou výplaty přídavku 
osobě, která má dítě v přímém zaopatření.

3.  Procento vyplácených přídavků na dítě, vyplácených nezletilému nezaopatřenému dítěti 
v plném přímém zaopatření ústavu pro péči o děti a mládež, v němž je dítě v plném přímém 
zaopatření.

Ukazatelé efektivnosti:
1.  Procento administrativních nákladů na výplatu  příspěvku na dítě (ve vztahu k celkovým 

administrativním nákladům).
2.  Procento administrativních pracovníků realizujících výplatu příspěvku na dítě ve vztahu 

k celkovému počtu administrativních pracovníků realizujících výplatu dávek státní sociální 
podpory. 
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Cíl: 
1.  Jednorázovými resp. opakovanými dávkami pěstounské péče  finančně přispět k úhradě 

potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče.

Ukazatelé výstupu:
1. Počet dětí, jimž byl poskytnut jednorázový příspěvek  při převzetí dítěte.
2. Počet vyplacených příspěvků na zakoupení motorového vozidla.
3. Počet dětí, jimž je vyplácen příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
4.  Počet realizovaných nároků na odměnu za výkon pěstounské péče, resp. počet rodin, v nichž 

jsou svěřeny děti do pěstounské péče.

Ukazatelé výsledku:
1. Procentní podíl dětí, jímž svěření do pěstounské péče zaniklo dosažením plnoletosti.
2. Procentní podíl dětí, jímž svěření do pěstounské péče zaniklo rozhodnutím soudu.

Ukazatelé efektivnosti:
1.  Procento administrativních nákladů na výplatu  dávek pěstounské péče  ve vztahu k celko-

vým administrativním nákladům.
2.  Procento administrativních pracovníků realizujících výplatu dávek pěstounské péče ve 

vztahu k celkovému počtu administrativních pracovníků realizujících výplatu dávek státní 
sociální podpory. 

Cíl: 
1.  Výplatou jednorázové dávky „porodné“ přispět oprávněným osobám na zabezpečení potřeb 

novorozenců. 

Ukazatelé výstupu:
1. Počet osob pobírajících příspěvek „porodné“ při narození dítěte.

Ukazatel výsledku:
1. Počet živě narozených dětí k počtu vyplacených příspěvků „porodné“.

Ukazatel efektivnosti:
1.  Procento administrativních nákladů na výplatu dávky „porodné“ z celkových admi-

nistrativních nákladů.

Cíle: 
1.  Poskytnout finanční příspěvek rodiči, který osobně celodenně a řádně pečuje alespoň o jed-

no dítě do čtyř let.
2.  Poskytnout finanční příspěvek rodiči, který osobně celodenně a řádně pečuje o dítě do 

sedmi let věku, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně 
postižené.
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Ukazatelé výstupu:
1. Počet osob pobírajících rodičovský příspěvek.

Ukazatel výsledku:
1. Počet vyplácených příspěvků.
2.  Procentní podíl osob pobírajících rodičovský příspěvek, které pečují o dítě dlouhodobě 

zdravotně postižené ve vztahu k celkovému počtu osob pobírajících rodičovský příspěvek.
3.  Procentní podíl osob pobírajících rodičovský příspěvek, které pečují o dlouhodobě těžce 

zdravotně postižené dítě ve vztahu k celkovému počtu osob pobírajících rodičovský 
příspěvek.

Ukazatel efektivnosti:
1.  Procento administrativních nákladů na výplatu rodičovského příspěvku z celkových admi-

nistrativních nákladů.

Cíl: 
1. Přispět osobě, která vypravila pohřeb na výdaje spojené se zabezpečením pohřbu.

Ukazatelé výstupu:
1. Počet vyplacených příspěvků.

Ukazatel výsledku:
1. Počet vyplacených příspěvků k počtu zemřelých ve sledovaném období. 

Cíl: 
1.  Finančně přispět vlastníkům nebo nájemcům bytů na úhradu nákladů na bydlení, kteří 

splňují podmínky nároku příspěvku na bydlení.

Ukazatelé výstupu:
1. Počet domácností, jimž byl vyplacen příspěvek na bydlení.

Ukazatel výsledku:
1. Procentní podíl dávky „příspěvek na bydlení“ k počtu všech vyplácených dávek.

Ukazatel efektivnosti:
1.  Procento administrativních nákladů na výplatu příspěvku na bydlení z celkových admi-

nistrativních nákladů.
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Ukazatelé výstupu:
1. Počet zaměstnaných lidí. 

Ukazatel výsledku:
1. Procento občanů, kteří získali trvalé zaměstnání.

Ukazatel efektivnosti:
1.  Průměrné náklady vynaložené na zaměstnání jednoho dlouhodobě nezaměstnaného 

občana.

Ukazatelé výstupu:
1. Počet  zaměstnaných absolventů, kteří nalezli práci v důsledku realizace programu.

Ukazatel výsledku:
1.  Procento absolventů škol, kteří získali trvalé zaměstnání ve vztahu k celkovému počtu 

nezaměstnaných absolventů škol.
2. Procento nezaměstnaných absolventů škol ve vztahu k celkovému počtu nezaměstnaných.

Ukazatel efektivnosti:
1. Průměrné náklady vynaložené na zaměstnání jednoho nezaměstnaného absolventa školy.
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Ukazatelé výstupu:
1. Počet rekvalifikovaných pracovníků.
2. Počet nově vytvořených pracovních míst.

Ukazatel výsledku:
1. Procento rekvalifikovaných pracovníků, kteří nalezli zaměstnání.
2.  Procento rekvalifikovaných pracovníků, kteří nalezli zaměstnání v nově vytvořených pra-

covních místech podporovaných programem.

Ukazatel efektivnosti:
1. Průměrné náklady vynaložené na vytvoření jednoho pracovního místa (za rok).
2. Průměrné náklady a maximální náklady na rekvalifikaci jednoho zaměstnance.

Uvedené příklady ukazují, jak je možné vytvářet systém sociální ochrany na bázi progra-
mově-výkonového rozpočtování a jak tyto výdaje sledovat, aby byly naplněny požadavky 
zákona č. 320 o finanční kontrole na bázi 3E.

Sociální výdaje tvoří svým objemem nejrozsáhlejší veřejné výdaje státního rozpočtu. Protože 
zdroje jsou vzácné (čili omezené), měly by být využívány ekonomicky racionálně (efektivně 
a účelně) a transparentně. Sledování kritéria racionality předpokládá vytvořit jak adekvátní 
systém programově výkonového financování, tak vypracovat systém ukazatelů, které budou 
schopny vypovídat o úrovni poskytovaných veřejných a sociálních služeb. Na příkladu kapitoly 
MPSV je ukázáno, jak je možné vytvářet různé ekonomické ukazatele veřejných a sociálních 
služeb. Jen samotný systém ukazatelů však nestačí. Je žádoucí, aby v ČR byly provedeny 
systémové  změny v oblasti rozpočtování. V ČR, i přes nesporné pozitivní změny, nadále 
dominuje inkrementální metoda sestavování rozpočtu založená na nabídkovém přístupu tvorby 
rozpočtu. Důsledkem je, že nejsou potřebně ekonomicky monitorovány účinky a důsledky 
sociálních výdajů. V ČR dosud neexistuje audit výkonnosti sociálních výdajů, na jehož základě 
by bylo možné poskytnout potřebné informace k nezávislému posouzení hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti realizovaných výdajových aktivit. To znesnadňuje, příp. dokonce 
znemožňuje potvrdit či vyvrátit tvrzení, zda vynaložené sociální výdaje byly použity racionálně. 
Změna systému je nutná, bez ohledu na to, jaký přístup k realizaci systému sociálních výdajů 
bude zvolen.

Je zřejmé, že předložené závěry mohou  stavět řadu otázek, což  nutně nemusí být znakem 
zpochybnění textu, ale podnětem  k dalšímu zkoumání. Otázky jsou totiž  cesty k odpovědi.
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Monitoring outcomes in the system of social spending in the Czech Republic 

The present state of allocation and control of the use of public resources in the Czech Republic 
is based on institutional and incremental forms of resources allocation. From the point of view 
of expenditure control, this system is a process expenditure control that focuses primarily on the 
legal aspect of the problem and does not follow the aspect of results and outcomes. To change 
this state it is necessary to create a system of evaluation of the results of social spending.
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Není sporu o tom, že jednotlivé skupiny mají odlišné možnosti a schopnosti reagovat na 
změny, které s sebou vývoj na trhu práce přináší. Výrazný nárůst nezaměstnanosti v roce 1998 
byl určitým předělem, který ukončil období vcelku bezproblémového vývoje a který nás rychle 
posunul mezi země stojící před úkolem řešit naléhavé problémy, které s sebou nezaměstnanost 
přináší. A podobně jako v jejich případě i u nás se postupně vykrystalizovaly skupiny, jejichž 
pozice na trhu práce ji rizikovější a které proto vyžadují specifickou pozornost analytickou 
i koncepční. Je zřejmé, že jejich výčet by mohl být kratší či delší podle toho, jak si definujeme 
„rizikovost“. V následujících odstavcích se zaměříme na ty, které jsou nejvíce ohroženy 
nezaměstnaností – nekvalifikovaná pracovní síla, ženy ve specifickém postavení a vybrané 
věkové skupiny. Z hlediska úplnosti sem jistě patří i další dvě skupiny, a sice Romové a lidé se 
zdravotním postižením. Jejich postavení je ovšem natolik specifické, že se jimi v této souvislosti 
zabývat nebudeme.

Skutečnost, že největší šance obávat se ztráty zaměstnání mají lidé s nejnižší kvalifikací, není 
nijak překvapující. Všechny analýzy přesvědčivě dokazují, že nejvíce zasaženi nezaměstnaností 
jsou právě ti, jejichž kvalifikace je buď žádná nebo jen velmi nízká. Z grafu 1 je zřejmé, že se 
jedná o problém všech vyspělých zemí a je téměř jisté, že  jde o jev trvalý. V části věnované 
změnám v odvětvové a profesní struktuře jsme ukázali, že růst úrovně složitosti práce vyžaduje 
stále vyšší úroveň kvalifikace a ti, kteří jí nedosáhnou, budou pracovní uplatněné hledat stále 
obtížněji. Jejich pozici přitom dále zhoršují zahraniční pracovníci, přicházející právě na nejméně 
kvalifikovaná místa a ovšem pracující za minimální mzdu.

Pohled na uvedené grafy mezinárodního srovnání současně odhaluje, že největší problémy 
má nekvalifikovaná pracovní síla právě v České republice. Týká se to jak výše nezaměstnanosti 
lidí bez vzdělání (která je z prezentovaných členských a kandidátských zemí EU u mužů jasně 
nejvyšší, u žen druhá nejvyšší), tak rozdílů v míře nezaměstnanosti mezi lidmi bez vzdělání 
a těmi, kteří mají vyšší sekundární vzdělání, a to u mužů i u žen. 
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Vysvětlení lze nalézt v několika faktorech. Za prvé, český trh práce byl i v minulosti založen 
převážně na kvalifikované práci a zaměstnávání lidí bez kvalifikace mělo do značné míry 
charakter sociálního zajištění. Restrukturalizace hospodářství spojená s likvidací neefektivních 
provozů (což byly často právě ty, které vyžadovaly nekvalifikovanou práci) vedla k rychlému 
úbytku těchto pracovních míst. Druhým faktorem bylo nahrazení domácí nekvalifikované 
pracovní síly (zejména Rómské) levnější a většinou také pracovitější zahraniční pracovní silou. 
Třetím faktorem je nechuť nejméně kvalifikovaných skupin ke vstupu do dalšího vzdělávání, ať 
jde o rekvalifikační či jiné kurzy a tím zakonzervování současného stavu. Nutno ovšem dodat, 
že tomu do jisté míry napomáhá i zatím stále ještě nepříliš flexibilní systém školního a zejména 
mimoškolního vzdělávání. Konečně za čtvrté hraje svoji roli také nepříliš motivující fungování 
sociální politiky, která umožňuje těmto skupinám vcelku pohodlný život tím, že jim poskytuje 
poměrně štědrou sociální podporu (a současně toleruje zapojení části z nich v šedé ekonomice). 
V některých případech hraje tento faktor dokonce rozhodující roli1.

Řešení této situace se zdá být poměrně jednoduché – donutit ty, kterých se týká, k získání 
takové kvalifikace, která jim umožní nalézt místo na trhu práce. Problém je v tom, že část 
z nich má tak dalece omezenou intelektuální kapacitu, že toto řešení nepřipadá v úvahu. Další 
část prostě pracovat nechce a nebude, protože současná pozice jim vcelku vyhovuje. Vůči 
této skupině připadá v úvahu jen použití silně restriktivních prostředků (snížení či odejmutí 
sociálních podpor), neboť jiná šance, jak je donutit pracovat, patrně neexistuje. Východiska 
cestou získání, příp. zvýšení kvalifikace je proto třeba hledat zejména pro skupinu, která má 
jak schopnosti, tak snahu se něčemu naučit a chybějící kvalifikaci si osvojit. Výzkumy ukazují, 
že jde zhruba o 30 % dlouhodobě nezaměstnaných (Kuchař 2002). Na ně má smysl směrovat 
nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, protože u nich existuje reálná naději na jejich smysluplné 
využití. Zbytek bude dále zatěžovat státní pokladnu v kapitole sociálních dávek.

Podíváme-li se na pozici ostatních vzdělanostních skupin z hlediska rizikovosti zasažení 
nezaměstnaností, je v dlouhodobém pohledu jasně patrná poměrná stabilita těchto měr (viz 
graf 2). Před i po prudkém zvýšení nezaměstnanosti v roce 1998 dosahovaly její míry v ostat-
ních vzdělanostních skupinách téměř stabilních hodnot a stabilní jsou i z pohledu pohlaví – za-
tímco míry nezaměstnanosti v případě mužů jsou vyšší pouze ve skupině bez vzdělání, ve všech 
ostatních vzdělanostních skupinách jsou tyto míry vyšší u žen.
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Tím se dostáváme k další skupině, vystavené většímu riziku na trhu práce, kterou jsou 
ženy. Hned je ovšem třeba dodat, že nikoliv všechny, ale zejména ty, které ve svém aktuálním 
postavení spojují nízkou či neperspektivní kvalifikaci s plněním svým rodičovských povinností. 
Netřeba dodávat, že problematika postavení žen na trhu práce se těší velkému zájmu zejména 
ze strany genderových studií (např. Čermáková 1997, Křížková 2002), ale i dalších analytiků, 
zabývajících se trhem práce doma (Jurajda 2000, Kuchařová, Zamykalová 2000) i v zahraničí 
(MacEwen Scott 1994, Blossfeld, Hakim ed. 1997, McCall 2000). O jejím významu vypovídá 
také skutečnost, že je (jako součást problematiky tzv. rovných příležitostí mužů a žen) zařazena 
do acquis communautaire pro vstup dalších zemí do EU.

O základních trendech vypovídá graf 3. Míra nezaměstnanosti žen je dlouhodobě vyšší než 
mužů. Jestliže až do roku 1997 byl rozdíl na úrovni 1,4 – 2 procentních bodů, v roce 2000, kdy 
byla celoroční míra nezaměstnanosti zhruba dvojnásobná, byl téměř dvojnásobný i zmiňovaný 
rozdíl, který v posledních letech dosahuje zhruba 3 procentní body. Na této úrovni (kdy na 10 
nezaměstnaných žen připadá zhruba 7 nezaměstnaných mužů) lze tedy najít rozdíl v přirozené 
míře nezaměstnanosti mužů a žen na současném trhu práce.

Příčiny jsou poměrně jasné. Jak ukazuje graf 4, na začátku a na konci pracovní dráhy 
nejsou mezi oběma skupinami prakticky žádné rozdíly. Zatímco u mužů míra nezaměstnanosti 
v prvních 5 letech (ve věku 20-25 let) prudce klesá z 13,1 na 5,6 (v roce 2002), u žen se až do 
věku kolem 35 let snižuje jen pozvolna a k rychlejšímu poklesu dochází až v následující věkové 
skupině. Toto desetiletí, kdy ženy odchází plnit své mateřské a posléze základní výchovné 
povinnosti, lze považovat za nejkritičtější pro jejich pozici na trhu práce. K určitému růstu míry 
nezaměstnanosti žen dochází také v samém závěru jejich profesní dráhy. Tomuto problému se 
věnujeme v následující části, věnované rizikovým věkovým skupinám.
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Důležité je, že v uvedených trendech nehraje příliš velkou roli dosažené vzdělání. Jak je 
zřejmé z grafu 2, vyšší míra nezaměstnanosti postihuje všechny ženy, ať jsou vyučené, či mají 
vysokoškolské vzdělání (nižší míru nezaměstnanosti žen bez vzdělání oproti mužů lze vysvětlit 
tím, že ženy bez vzdělání přece jen najdou snadněji příslušná pracovní místa, která jsou ovšem 
honorována na úrovni minimální mzdy, což je pro muže většinou nepřijatelné). Rozdílná je ovšem 
snadnost jejich opětovných návratů na trh práce, neboť zde již dosažené vzdělání (a získaná 
kvalifikace) svoji roli bezpochyby hraje. To je také jednou z příčin odkladu narození prvního 
dítěte u stále větší části žen-vysokoškolaček – dítě si pořizují tehdy, mají-li již vybudovány 
základy pro svoji profesní dráhu. Navíc mají více možností, jak si udržet nezbytné kontakty se 
svým zaměstnavatelem (práce doma po internetu, dočasné využití částečných úvazků). Jejich 
návraty jsou nejen snazší, ale také rychlejší, neboť s ohledem na vyšší očekávané výdělky 
mají možnosti najmutí chův či au-pair k dětem a tím svůj návrat urychlit. Také ženy s nižším 
vzděláním mají v tomto směru určité výhody, kterými jsou zejména větší dostupnost pracovních 
míst s nižšími kvalifikačními požadavky (prodavačky, pomocné dělnice), než je tomu v případě 
žen-vysokoškolaček. Problémem je zde ovšem většinou dosti nízké platové ohodnocení těchto 
míst (když je rozdíl mezi očekávaným příjmem a výší podpory v nezaměstnanosti minimální, 
nepokrývající často ani náklady na nezbytnou dopravu do zaměstnání), takže uchazečky nejsou 
motivovány k jejich získávání.

Je třeba si všimnou ještě jedné věci, kterou ukázala analýza šancí na obavy z nezaměstnanosti. 
Skutečnost, že ženy do 40 let mají méně šancí na tyto obavy než ženy starší, se zdá být 
s ohledem na vysokou míru jejich nezaměstnanosti poněkud nelogická. Vysvětlení by se mohlo 
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skrývat v tom, že mateřství může být vnímáno také jako určitá forma úniku před rizikem 
nezaměstnaností2.

 Zejména vlivu období mateřství a ranného rodičovství na postavení žen na trhu práce 
jsou také věnovány nesčetné úvahy o tom, co by měly stát a zaměstnavatelé dělat pro jeho 
zlepšení. Spektrum požadovaných či navrhovaných opatření je přitom velice široké. Pohybuje se 
většinou spíše v paternalisticky orientovaných úvahách, zahrnujících jak posilování role státní 
sociální politiky vůči ženám v této věkové skupině (jak v rovině finančních kompenzací, tak 
právní ochrany), ale i ryze socialistické vize, předpokládající faktické ztotožnění zaměstnavatele 
s institucí sociálního zabezpečení. Jisté je, že stát by měl vytvářet takové (zejména právní) 
podmínky, které by minimalizovaly negativní dopady dočasného odchodu žen z trhu práce 
a nevytvářet leckdy nesmyslné bariéry, bránící zařadit se ženám i v průběhu tohoto období do 
pracovního procesu (příkladem je donedávna platné omezení výdělkových možností žen na 
mateřské dovolené). Stejně tak je ovšem jisté, že úkolem zaměstnavatelů je především (ale 
nejen) tvorba zisku a zaměstnat mladou maminku, která bude zcela jistě nucena občas zůstávat 
doma s dětmi je faktorem, který tento zisk snižuje. Nelze se pak divit zaměstnavatelům, že 
se zaměstnáním žen v této věkové skupině váhají. Konečně je velmi pravděpodobné i to, že 
aplikace různých konceptů pozitivní diskriminace (předepisování kvót na podíl žen mezi 
zaměstnanci) by výrazně narušila demokratický charakter společnosti a měla ve svých 
důsledcích kontraproduktivní efekty (zejména další růst nezaměstnanosti žen v důsledku rušení 
příslušných pracovních míst). Přes veškeré proklamace je tedy zřejmé, že při současném právním 
uspořádání, ekonomické situaci a zachování demokratických principů je tato situace jen obtížně 
řešitelná. Fakticky jediné možné řešení jde zevnitř rodiny – změnit dělbu práce v rodině tak, 
aby žena mohla jednak využít doby, kdy je zcela přirozeně doma s dětmi, k zachování kontaktů 
se svou profesí, případně ke zvyšování kvalifikace, jednak vrátit se zpět do pracovního procesu 
v době, kterou považuje za vhodnou. To je ovšem záležitostí obou partnerů a jejich vzájemné 
odpovědnosti.

Poněkud jiná.je situace žen - samoživitelek, kde je role sociální politiky podstatně významnější. 
Ani zde by ovšem nemělo být spoléhání na pomoc sociální politiky jediným nástrojem řešení, 
neboť i v těchto případech je to zejména o osobní odpovědnosti za daný stav.

Významnou úlohu ve vnímání citlivosti jistoty zaměstnání (a dalších charakteristik, spojených 
s pozicí na trzích práce) hraje věk, respektive fáze životního cyklu. V případě věku platí, že 
s jeho růstem vcelku pochopitelně klesá ochota měnit navyklé stereotypy. Samotný věk bez 
dalších charakteristik ovšem příliš velkou roli obvykle nehraje. Podstatně významnější jsou pro 
analýzu vnímání nejistot fáze životního cyklu, a sice zejména na začátku pracovní dráhy (tj po 
skončení přípravy na povolání) a posléze i na jejím konci (v předdůchodovém věku). U žen 
je, jak jsme ukázali v předchozí kapitole, z hlediska nejistot nejvýznamnější fází období těsně 
předcházející a poté následující mateřství. 
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Dosavadní zkušenosti z vývoje nezaměstnanosti potvrzují, že nejvíce potíží s hledáním 
odpovídajícího pracovního uplatnění mají mladí lidé po skončení přípravy na povolání (Kuchař 
Procházka, Šťastnová, Vojtěch 2000). Vývoj nezaměstnanosti podle věku ukazuje graf 6. Ve 
struktuře nezaměstnaných (podle pětiletých kohort) jsou sice nejvíce zastoupeni nejmladší 
uchazeči o zaměstnání do 19 let (v roce 2002 to bylo 36 % - v grafu nejsou zahrnuti), jde ovšem 
o velice specifickou skupinu, v níž rozhodující váhu mají lidé bez vzdělání, kteří po skončení 
základní školy již dále nepokračovali v žádné následné přípravě na povolání. Jejich absolutní 
počet není (naštěstí) příliš velký (v roce 2002 cca 24 tisíc) a má stále klesající tendenci (v roce 
1999 jich bylo 47 tisíc). 

Vážným problémem je naopak hned následující skupina ve věku 20 – 24 let se 70. tisíci 
nezaměstnanými (v roce 2002) a mírou nezaměstnanosti 13,5. Je tvořena jak již zmíněnými 
lidmi bez vzdělání, tak nezaměstnanými absolventy středních škol. Jak ukazuje ve svých 
analýzách J. Vojtěch, z nich jsou výrazněji zastoupeni absolventi gymnázií (kolem 15 %). 
Objevuje se zde také skupina absolventů vysokých škol, u nichž je ovšem délka nezaměstnanosti 
s ohledem na dobu absolvování studia příliš krátká, takže nemá velkou vypovídací schopnost 
(Vojtěch 2001). 

Posuzovat problémy mladých lidí podle věkových kategorií není tedy s ohledem na 
zmíněnou heterogenitu úrovní vzdělání vždy nejvhodnější. Lepší se ukazuje optika situace 
po skončení přípravy na povolání, tedy kategorie absolventů3. Jejich hlavním specifickým 
rysem oproti ostatním skupinám na trhu práce je absence praktických zkušeností, zahrnujících 
nejen zkušenosti vyplývající z aplikace studovaného oboru v praxi, ale také základní pracovní 
návyky. Problémy se vstupem absolventů škol na trh práce jsou tedy spojeny jak s nemožností 
realizovat získané znalosti a dovednosti (které tím nutně zastarávají), tak s odkladem postupného 
osvojování si zmíněných návyků. Postupně a pomalu, ale přece jen se proto začínají vyvíjet 
tlaky na zapojování absolventů škol do pracovního procesu třeba i mimo absolvovaný obor. 

Dalším rysem absolventů škol je značná heterogenita této skupiny. Každá vzdělanostní 
skupina totiž vstupuje na trh práce v jiné situaci, přičemž tím základním indikátorem je právě 
věk (se vším, co k němu patří, tj. zejména míra sociálních zkušeností). Nejdříve ti, kteří nemají 
žádné vzdělání a odchází pracovat hned po skončení („absolvování“) základní školy v 15. letech. 
Druhou skupinu tvoří absolventi středních škol, kterým je většinou mezi 18 - 19 lety. Zhruba 
polovina z nich pokračuje v dalším studiu či se o něj pokouší a má tedy možnost vstup na trh 
práce tímto způsobem oddálit (což je zejména v případě snahy části mužů vyhnout se základní 
vojenské službě poměrně dosti frekventováno). Konečně třetí skupinu tvoří absolventi vysokých 
škol, k nimž můžeme přiřadit početně také stále sílící skupinu absolventů vyšších odborných 
škol. Ti přichází na trh práce nejpozději, pokud ovšem nezačínají pracovat již v průběhu studia, 
což je dnes v řadě oborů již zcela běžné. Jejich přechod do praxe je tak nejméně problémový, 
neboť jen zhruba polovina z nich hledá po skončení studia zaměstnání (druhá polovina jej buď 
již má, pokračuje v dalším studiu nebo z různých důvodů pracovat zatím nechce) (Kuchař 2000, 
s. 43). V dalším textu budeme uvedené tři skupiny od sebe pokud možno odlišovat.  
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Specifické jsou u absolventů škol také statistické přístupy k měření jejich úspěšnosti. 
V souladu s definicí pojmu „absolvent“ jde vždy o ty, u nichž od skončení studia uplynula doba 
do 2 let. Pro většinu absolventů to znamená, že skončili své studium v předchozích dvou letech 
(např. data za rok 2003 se týkají většinou těch, kteří ukončili studium v letech 2001 a 2002).  
Takto je také třeba posuzovat dále uváděné údaje (viz poznámka u grafu 6). S tím souvisí i doba, 
ve které se úspěšnost měří. V kalendářním roce to je vždy 30. duben a 30. září. Mezi oběma 
jsou přitom značné odlišnosti, neboť měří situaci mezi absolventy v rozdílných fázích. Měření 
k 30. září dává vždy vyšší hodnoty nezaměstnanosti absolventů škol4, protože řada z nich dosud 
ani neusilovala o hledání zaměstnání a raději si užívala posledních prázdnin (i když je třeba vzít 
do úvahy také sezónní výkyvy nezaměstnanosti). Oproti tomu údaje k 30. dubnu lépe vypovídají 
o situaci na trhu práce, neboť jsou od tohoto vlivu očištěny. S nimi také dále pracujeme.

Podíváme-li se na základní trendy vývoje úspěšnosti vstupu absolventů škol na trh práce jsou 
zřejmé zejména dva momenty. Tím prvním je relativní stabilita podílu absolventů, evidovaných 
v posledních letech jako uchazeči o zaměstnání na celkovém počtu uchazečů (viz graf 5). Až 
do roku 1999 přitom jejich podíl každoročně stoupal a ve zmíněném roce dosáhl hodnoty 15 %. 
Skutečnost, že nyní se pohybuje mezi 10 – 11 % znamená, že došlo k relativnímu snížení podílu 
nezaměstnaných absolventů škol na celkovém počtu registrovaných nezaměstnaných. 
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Druhý poznatek se týká situace v jednotlivých skupinách absolventů, která je dosti proměnlivá 
(viz graf 6). Počínaje rokem 1998 došlo k výraznému růstu míry nezaměstnanosti absolventů 
učňovských oborů, jehož vrcholu bylo dosaženo v roce 2001 (kdy byla nezaměstnaná třetina 
z nich). V následujících letech jejich pozici vystřídali absolventi učňovských oborů s maturitou. 
Na druhé straně nejméně problémů měli v roce 2003 absolventi gymnázií a ovšem také vysokých 
škol (jejichž neúspěšnost na trhu práce je dlouhodobě nejnižší). Záměrně zde neuvádíme skupinu 
absolventů základních škol, neboť jejich míra neúspěšnosti je sice velice nízká (necelá 3 %), 
ale pouze v důsledku toho, že naprostá většina z nich pokračuje v dalším studiu na středních 
školách. Jejich zařazení by tedy bylo z důvodu malého počtu značně zavádějící.

Příčiny problémů, se kterými se setkávají absolventi jednotlivých úrovní vzdělání, jsou 
jednak obecné, týkající se celé populace, a jednak ty, které se vztahují k pozici absolventů.

K těm obecným patří zejména značné rozdíly v regionální nabídce pracovních míst, způsobené 
jednak alokací vzdělávacích institucí, jednak kvalifikační strukturou pracovních míst a ovšem 
i rozdíly v situaci na regionálních trzích práce. Na jedné straně je tak Praha s vysokým podílem 
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studujících, nízkým podílem mladých nezaměstnaných a také nejnižším podílem mladých žen 
v kategorii „mimo pracovní sílu i vzdělávání“ (tj. na mateřské dovolené). Protipólem jsou 
kraje Moravskoslezský, Ústecký a Olomoucký s vysokou mírou nezaměstnanosti a s nízkým 
podílem osob s terciálním vzděláním a vysoce kvalifikované pracovní síly. V nich se dostávají 
do problémů i ty skupiny, které jinde žádné větší problémy nemají (např. absolventi vysokých 
škol s 16 % nezaměstnaností v Moravskoslezském kraji - Krajská ročenka 2001).

Hlavní příčiny problémů absolventů samotných je třeba je rozdělit do dvou základních okruhů: 
na ty, které uvádí uchazeči o zaměstnání, a na ty, které uvádí jejich potenciální zaměstnavatelé. 
Je mezi nimi totiž dosti podstatný rozdíl.

Obecně platí, že uchazeči o zaměstnání uvádí jako hlavní překážky nalezení zaměstnání 
objektivní příčiny, které oni sami nemohou ovlivnit. Vezmeme-li za základ interpretace data 
z výzkumu dlouhodobě nezaměstnaných5 (Kuchař, 2002), pak pro věkovou skupinu do 29 let 
se základním vzděláním je nejčastěji uváděnou překážkou velká vzdálenost nabízeného 
zaměstnání od místa bydliště (uvádělo ji 32 %). Pro všechny ostatní vzdělanostní skupiny jí byl 
nízký nabízený plat (pro 43 % vyučených, 45 % lidí s maturitou a 67 % vysokoškoláků). 

Co je ovšem patrně důležitější je zjištění, jak dalece je nezaměstnanými absolventy fakt jejich 
nezaměstnanosti vůbec vnímán jako problémová situace. Ve výzkumu absolventů všech typů 
škol z roku 1997 [Kuchař 1999] bylo zjištěno, že jen třetina z těch, kteří měli vlastní zkušenost 
s nezaměstnaností po skončení základní školy či vyššího studia, hodnotila svoji nezaměstnanost 
jako vážný problém (šlo zejména o ty, kteří ukončili jen základní školu). Druhá třetina svoji 
nezaměstnanost vnímala jako situaci vcelku bezproblémovou či jen s menšími problémy. 
Poslední třetina (z těch, kteří uvedli, že byli nezaměstnaní!) rovnou přiznala, že zaměstnání ani 
nehledala a dala přednost cestování, užívání si svobodného života, mužská část se připravovala 
na nástup vojenské služby a už nestálo za to začít pracovat. Jemnější analýza v dalších krocích 
ukázala, že skutečně vážné problémy, ústící v nechtěnou nezaměstnanost, mělo (v roce 1997)  
jen 7 % všech absolventů škol. Jistě lze namítnout, že v době, o které uvedená data vypovídají, 
nebyla situace na trhu práce tak konfliktní, jako v pozdějších letech. To však nic nemění na 
faktu, že zjištěné základní tendence bezpochyby přetrvávají dodnes.

Jedním z nejdůležitějších opatření, které by jistě snížilo míru nezaměstnanosti o několik 
procentních bodů, by proto mělo být zrušení vyplácení podpor v nezaměstnanosti absolventům 
škol. Právě snadná dostupnost podpory je hlavním důvodem poměrně vysoké míry 
nezaměstnanosti po skončení studia, tedy převážně v letních měsících. Přesvědčivě to ukazují 
již zmíněné výkyvy v hodnotách míry nezaměstnanosti absolventů měřených v září a v dubnu.

 Nepřekvapuje, že zaměstnavatelé vidí problémy absolventů poněkud odlišně. Z analýzy 
jejich potřeb a toho, jak hodnotí připravenost absolventů na vstup na trh práce z roku 2000 
(Šťastnová 2000) vyplynulo, že zaměstnavatelé u nových absolventů všech typů škol nejvíce 
postrádají širší profesní dovednosti, které preferují před hlubokými a úzce zaměřenými 
znalostmi. Od všech skupin absolventů také vyžadují ochotu stále se učit a nést odpovědnost 
za výsledky své práce. Je přitom jasné, že čím vyšší vzdělání absolventi škol mají, tím vyšší 
jsou požadavky na ně kladené. Většina zaměstnavatelů odmítla obecně zažitý předpoklad 
o odmítání zaměstnat nové absolventy škol, neboť si uvědomují výhody, které mají oproti 
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starším zaměstnancům (nezatíženost negativními pracovními návyky, dobré teoretické znalosti 
i znalost jazyků a práce s počítačem). Tolik zdůrazňovaná absence pracovních zkušeností je 
jistě vnímána jako záporný jev, nicméně vypovídá také o zájmu absolventa o daný obor. Úvaha 
je založena na předpokladu, že pokud se dotyčný o obor zajímal již v průběhu studia či učení, 
jistě nějaké zkušenosti získal. 

Skutečnou překážku ve výraznějším zaměstnávání absolventů vidí zaměstnavatelé v prvé 
řadě ve stávající legislativě, kdy nemohou přijmout absolventa na dobu určitou či stanovit 
zkušební lhůtu pro jeho zaměstnání. Je vcelku pochopitelné, že nechtějí přijmout riziko 
zaměstnat někoho, o kom nic nevědí, jehož pracovní kvality neznají a jehož by se v případě 
nespokojenosti obtížně zbavovali. Dobře míněná snaha legislativců ochránit absolventy škol 
působí dnes zcela jednoznačně kontraproduktivně a je jednou z hlavních příčin jejich vysoké 
nezaměstnanosti. Další příčiny případného nezájmu o zaměstnávání absolventů jsou, zejména 
v případě absolventů středních a vysokých škol, neúměrné platové požadavky, které neodpovídají 
jejich nulové zkušenosti a často i nízké úrovni odborných dovedností.

Na opačném konci profesní dráhy stojí ti, jimž se blíží termín odchodu do důchodu. I oni 
jsou ve zvýšené míře vystaveni problémům na trhu práce, jejich případné obavy jsou ovšem 
jiného druhu. Zatímco absolventi škol stojí před volbou, jak začít svoji profesní dráhu, ti, kteří 
jsou v předdůchodovém věku řeší úkol, jak ji co nejdéle udržet, případně jak vytvořit co nejlepší 
podmínky pro její ukončení. Jejich strategie je proto přirozeně především defenzivní. 

Jak ukazuje graf 6, lidé ve vyšším věku se s výraznějšími problémy na trhu práce zatím 
příliš nesetkávají. Míry nezaměstnanosti u mužů ve věku 40 – 54 let oscilují (v roce 2002) 
kolem hodnoty 5 %, u žen se mírně zvyšují (o necelé 1 %) až ve věku 50 - 54 let. Poté ovšem u 
obou skupin klesají na nejmenší úroveň ze všech věkových skupin. Tento vývoj tedy sice určité 
problémy, zejména u žen, indikuje, nejsou však v žádném případě srovnatelné s problémy 
nejmladších věkových skupin. 

Pro další vývoj postavení lidí v předdůchodovém věku na trhu práce je ovšem důležité to, že, 
jak zdůrazňuje Kuchařová, poznatky o soudobé situaci jejich zaměstnávání nelze prolongovat 
do odhadů budoucích změn. Do předdůchodového a důchodového věku začínají totiž přicházet 
početnější poválečné ročníky, které spolu s postupným prodlužováním hranice pro odchod do 
důchodu budou měnit poměr počtu lidí v produktivním a poproduktivním věku (Kuchařová 
2002, s. 16). Dojde tak ke zvýšení tlaku i na tuto pracovní sílu, takže lze předpokládat zvýšení 
významu odpovídající kvalifikační úrovně stejně, jako je tomu v mladších věkových skupinách. 
Zřejmě také dojde ke zvýšení míry nezaměstnanosti těch, jejichž kvalifikace bude nízká či 
žádná.

S ohledem na uvedené trendy je nezbytné jak společnost jako celek, tak pracovní sílu také 
odpovídajícím způsobem na prodloužení délky pracovní dráhy připravit. Můžeme celkem reálně 
předpokládat, že dnešní generace třicátníků bude odcházet do důchodu zhruba v sedmdesáti 
letech. To ovšem s ohledem na prodlužující se dobu vzdělávání znamená jen menší prodloužení 
celkové délky profesní dráhy. Jestliže koncem 90. let byla celková délka vzdělávání v ČR 
o 2,2 roky kratší než v zemích tehdejší EU (České vzdělání 1999, s. 34), pak zcela nezbytná 
náprava tohoto deficitu se bude týkat právě spíše mladších generací. Délka jejich vzdělávacích 
drah se bude postupně prodlužovat, takže celkové prodloužení reálné profesní dráhy oproti 
současnému stavu (v roce 2004) lze odhadovat zhruba na úrovni 4-5 let. 

Nutno ovšem dodat, že již dnes je zájem o práci po dosažení 60 let věku (podle statistik 
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zaměstnanosti i závěrů z výzkumů) poměrně velký. V prvních letech po dosažení důchodového 
věku zůstává ekonomicky aktivních přibližně 12 - 16 % osob (žen o něco více, zřejmě mj. 
vzhledem k tomu, že jejich partneři jsou ještě v produktivním věku) (tamtéž, s. 17). Po celá 90. 
léta se přitom podíl zaměstnaných ve věkové skupině 60 – 64 let mírně, leč stabilně zvyšoval 
(ze 17,5 % v roce 1993 na 21,1 % v roce 2002). Mužů v roce 2002 pracovalo 29 %, žen (které 
ovšem odchází do důchodu dosud zhruba o 3 – 5 let dříve než muži) 12 % (Trh práce 2003).

Zcela jistě se proto změní pohled na tzv. předdůchodové skupiny pracujících. Prodloužení 
doby odchodu do důchodu nastolí (a první náznaky se již objevují) požadavek na umožnění 
vstupu do systému rekvalifikací i dalšího vzdělávání lidem ve středním a vyšší věku. Zvýrazní 
se i potřeba zvýšení flexibility pracovních režimů zejména pro ženy v souvislosti s plněním 
jejich „babičkovských“ funkcí (variabilitou pracovních úvazků, krátkodobými smlouvami 
apod.).

Současně je nezbytné posilovat vědomí celé společnosti o společenské žádoucnosti 
zaměstnávání starších osob, které je v zájmu všech generací Ekonomicky aktivní stárnutí totiž 
snižuje zatížení mladých a středních generací, sociálně a psychologicky (a také ekonomicky) 
posiluje starší generace a eliminuje tak rizika plynoucí z tzv. „ageismu“6. Je nutné zabránit tomu, 
aby lidé v předdůchodovém věku vytvářely specifický (a tedy snadněji zranitelný) segment 
pracovního trhu a jak bylo uvedeno v úvodu, zatím jsou v tomto směru u nás podmínky celkem 
příznivé.

Společným jmenovatelem „rizikovosti“ postavení uvedených skupin je absence buď jakékoliv 
kvalifikace nebo častěji takové, která by umožnila najít adekvátní uplatněn na trhu práce. To 
je zejména problém lidí, kteří mají pouze základní vzdělání a jsou z tohoto důvodu nejvíce 
marginalizovanou skupinou. Není to ovšem faktor jediný. I ti, kteří nějakou (a často i vysokou) 
kvalifikaci mají, mohou mít na trhu práce výraznější problémy, chybí-li jim dostatečná míra 
adaptability na měnící se podmínky. Podíl objektivních a subjektivní příčin je závislý zejména 
na objektivním postavení – možnosti přizpůsobování se jsou pochopitelně značně omezené 
u žen s malými dětmi či tam, kde je výrazný převis nabídky pracovní síly nad její poptávkou. 
Naproti tomu v případě nezaměstnanosti např. v Praze jde bezpochyby zejména o důvody 
subjektivní, o neochotu přizpůsobit se požadavkům trhu či o prostou nechuť pracovat. 

Je iluzorní se domnívat, že zmíněnou rizikovost lze zcela odstranit. Jde o objektivní pod-
míněnost postavení na trhu práce, která platí ve všech vyspělých zemích a bezpochyby bude 
platit i nadále. Lze ji na druhé straně částečně ovlivňovat příslušnými nástroji, které ovšem 
v sobě musí spojovat oba póly motivačních nástrojů: pozitivní motivaci, založenou na nabíd-
ce možností lépe uspokojovat své potřeby v případě aktivního zájmu o práce, tak negativní, 
upozorňující na možnost sankcí v případě, že tento zájem nebude dostatečně artikulován. 
Zatím se zdá, že u nás převládá spíše „výchovný optimismus“ nad reálným posouzením často 
blahodárného (a také výchovného!!!) významu sankcí.
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The second half of the 1990s saw the gradual emergence, even on the Czech market, of 
population groups whose position on the labour market is more risk-prone and which therefore 
require special attention in terms of both analysis and concept. Their list could be shorter or 
longer depending on how one defines “risk”. The present text deals with those that comprise 
a relatively larger part of the population and those under the greatest threat of unemployment 
– i.e. unskilled labour, women in specific situations and selected age groups. The common 
denominator of the “risk” facing such groups is the absence of skills that would enable them to 
find adequate positions on the labour market and of a sufficient level of adaptability to changing 
conditions. Objective social status of the worker also plays a significant role.
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