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1 Úvod 
 

Evropa a společně s ní i celá evropská civilizace byla již z dob dávno minulých 

předurčena k tomu, aby zformulovala svoje základní lidská práva zahrnující především práva 

sociální. Vývoj evropské civilizace byl značně úzce spojen s respektováním jedince, který je 

individuálním nositelem práv a jeho práva jsou nezadatelná a nezcizitelná.  

Evropská společenství byla původně vytvořena jako hospodářské sdružení států 

na koordinaci výroby, podporu pohybu zboží, kapitálu, lidí a sociální práva tak nehrála vždy 

klíčovou roli jako v dnešní době. Ze začátku tak Evropská společenství neměla své vlastní 

sociální cíle, ale respektovala lidská práva a základní svobody, které jsou v Úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod již z roku 1950. Evropská společenství tedy byla založena 

na zásadách nejen demokracie a právního státu, ale také na respektování lidských práv 

a základních svobod.  

Původní Evropská společenství se tedy již od svého počátku začala hlásit 

k mezinárodním dokumentům o lidských právech. Tyto dokumenty evropské státy, které 

se v dalších letech postupně stávaly členskými státy Evropské unie, spoluvytvořily a Evropská 

unie je přijala za své.  

Můžeme tedy říci, že sociální právo Evropské unie je produktem vývoje sociálních 

práv v mezinárodním i evropském měřítku a díky jednotlivým státům i národním ústavním 

kontextem.  

Diplomová práce bude řešit problematiku sociálních práv Evropské unie, jako prvek 

novodobé evropské demokracie. Dále bude charakterizovat oblast pracovního práva Evropské 

unie, jeho vývoj a především jeho prameny obsahující směrnice, které mají dopad na každého 

občana Evropské unie. Praktická část práce se zaměří na sociální zabezpečení Evropské unie, 

jeho dnešní podobu a vliv na systémy sociálního zabezpečení v jednotlivých členských 

státech.  

Ústředním cílem této práce je charakteristika a zhodnocení problematiky sociálních 

práv evropského konceptu a pohled na jejich vývoj. Dílčím cílem práce je analyzovat systém 

sociálního zabezpečení, který je pozměňován dle vývoje Evropské unie.  
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K těmto cílům práce se vztahují hypotézy, které jsou následující:  

1. Sociální práva Evropské unie dospěla svým vývojem do 21. století. 

2. Systémy sociálního zabezpečení Evropské unie jsou harmonizovány a mezi státy 

probíhá vzájemná spolupráce.  

První část práce s názvem „Pojetí sociálního práva Evropské unie“ vymezí vývoj 

sociálních práv od jeho počátku až do dnešních dnů. Dále nám představí znaky, prameny 

a právní vztahy v sociálním právu. V závěru této části je rozebrán přístup k sociálním právům 

a jejich vymáhání.  

Druhá část práce „Pracovní právo Evropské unie“ se zaměří na funkce pracovního 

práva, orgány tvořící a napomáhající dodržování pracovních práv v Evropské unii. 

V praktické části budou charakterizovány některá pracovní práva sekundární povahy, která 

mají dopad na všechny evropské občany společně s uvedením výsledků jejich dodržování 

napříč Evropskou unií.  

Třetí část práce se nazývá „ Právo sociálního zabezpečení Evropské unie“ a zaobírá 

se především novým koordinačním nařízením, které má největší vliv v oblasti sociálního 

zabezpečení. Poslední část práce se soustředí na dávky sociálního zabezpečení, zvláště potom 

na dávky ve stáří a dávky pozůstalých. 
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2 Pojetí sociálního práva Evropské unie 

Sociální práva jsou společně s politickými, občanskými a dalšími právy 

nevyhnutelnou součástí lidských práv. Lidská práva jsou automaticky spojena 

s existencí lidské bytosti, která byla původně vnímána jako přirozená práva člověka, 

která jsou neoddělitelnou součástí lidské bytosti jako takové. 

K politickým a občanským právům má sociální právo povahu, která usnadňuje 

dosahování cílových hodnot. Z toho plyne, že sociální práva jsou nástrojem, který 

napomáhá zabezpečení lidské důstojnosti a zároveň vymezují úkoly státům ve vztahu 

k právům občanů, jejich svobodě a rovnosti. 

2.1 Historický podtext evropského sociálního práva 

Dějiny evropské civilizace jsou zároveň dějinami vývoje práva člověka na svoji 

důstojnou existenci a svobodu, aby každý člověk měl nezadatelná subjektivní práva, 

která musí být respektována jak jedinci, tak i státem. Lidská práva tedy reflektují 

respekt k individuálním právům svobodných občanů. 

V historickém vývoji práva jsou sociální práva nejmladší. Nejstarší jsou práva 

občanská a politická. 

2.1.1 Historický vývoj do 18. století 

Za první historický počátek právního zakotvení lidských práv se pokládá 

anglická Magna Charta Libertatum1 (v překladu Velká listina svobod) vydaná 

15. června 1215. Ta omezovala některé panovníkovy pravomoci a vyžadovala, aby 

respektoval, že jeho rozhodování bude omezeno zákonem. Dále ustanovila práva církve, 

práva všech svobodných občanů vlastnit a dědit majetek, atd. Magna Charta byla 

prvním dokumentem, který omezoval pravomoci panovníka vůči jeho poddaným 

na základě zákona.  

Právník Hugo de Groot, který žil v letech 1583-1645, byl představitelem školy 

přirozeného práva a jako první zformuloval přirozená práva člověka, kdy vycházel 

                                                 
1 Magna Charta Libertatum obsahovala dvě základní zásady. První byla, že: „Existují státní zákony, 
existují práva, která náleží obci. Král je musí respektovat. Jestli je poruší, končí závazek oddanosti 
a poddaní mají právo se vzbouřit.“ Druhá zásada byla: „Žádné zdanění bez zastoupení.“ 
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z lidské přirozenosti, z přirozenosti člověka jako živočicha, který je nadaný rozumem 

a sdružuje se ve společenství.  

Zákon Habeas Corpus Act, který byl vydán v Anglii v roce 1679, chránil osobní 

svobodu občanů před soudem a před svévolným uvězněním. Dával každému občanovi 

absolutní právo žádat soud o přezkoumání zákonnosti. Stal se tak milníkem 

k formálnímu uznání lidských práv a vymezil hranice mezi vládou a svobodným 

režimem.  

Vyhlášení práva člověka účastnit se věcí veřejných bylo dalším důležitým 

politicko-právním krokem. Toto právo zařadil George Washington (1732-1799) 

do Virginské deklarace z roku 1775. Na to navázal Thomas Jefferson (1743-1826) 

ve své Deklaraci nezávislosti Spojených států amerických2 z 4. července 1776. Tato 

deklarace se stala základem přirozených politických práv.  

Všechna předchozí snažení o zakotvení lidských práv vyústily v roce 1789 

ve francouzskou revoluci. Pod vedením generála Lafayetta byla vyhlášena Deklarace 

práv člověka a občana3, která znamenala přechod od absolutismu k občanství 

a ustanovení lidu jako hlavní politické síly. Tato deklarace se stala součástí první 

francouzské Ústavy a zároveň od té doby je vyhlášení lidských práv součástí každé 

evropské ústavy.4 

Již v roce 1793 Jakobínský Konvent doplnil výčet práv o práva shromažďovací, 

práva na práci a výdělek, na vzdělání a na revoluci. Díky tomu se součástí lidských práv 

stala i sociální práva.  

2.1.2 Historický vývoj od 19. století po sou časnost 

Počátkem 19. století vzniklo několik sociálních učení, které usilovaly o sociální 

reformu společnosti. Řadili se zde i němečtí socialističtí myslitelé jako byli Karel Marx 

(1818-1913) a Bedřich Engels  (1820-1895) se svojí revoluční teorií, že společnost musí 

vyvlastnit výrobní prostředky k zaručení sociální rovnosti.  

                                                 
2 V článku 1 se praví, že: „Všichni lidé jsou od přírody stejně svobodní  a nezávislí a mají určitá vrozená 
práva, která jim ani jejich potomkům nemohou být ani smluvně ani násilím odňata, a to právo na život 
a svobodu, na získávání a vlastnění majetku, na štěstí a bezpečnost.“ 
3 V článku 1 se prohlašovalo, že člověk má „nezadatelná a svatá lidská práva“. V článku 2 byla tato práva 
vyjmenována: svoboda, vlastnictví, bezpečnost a obrana proti útlaku. 
4 Výjimkou je Velká Británie, která ústavu nemá. 
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Zásluhou těchto sociálních učení je, že evropské státy začaly vydávat ochranné 

pracovní a sociální právní normy. Příkladem je zákon na ochranu práce dětí a zákony, 

které upravovaly pracovní podmínky horníků a dělníků. Koncem 19. století začalo 

vznikat i sociální pojištění a vytvořila se odborová hnutí, která prosadila zákony 

o osmihodinové pracovní době, o právu na stávku, o zajištění minimálních pracovních 

podmínek, atd. Rovněž byla prosazena práva na zrovnoprávnění mužů a žen.  

Dne 25. září 1926 byla přijata Společností národů5 

(League of Nations, Société des Nations) Úmluva proti 

otroctví, kterou podepsalo 38 států a společenství. Společnost 

národů přijala také řadu konvencí chránící civilní osoby, 

vojáky a válečné zajatce, včetně zákazu používání zbraní jako 

jsou plyny a chemie. 

Roku 1919 byla založena jedna z nejvýznamnějších mezinárodních organizací 

v oblasti sociální ochrany a to Mezinárodní organizace práce (International Labour 

Organisation), která si dala za cíl zlepšit pracovní podmínky a sociální zabezpečení 

ve světě. Více podrobností viz. 2. kapitola. 

Po 2. světové válce se vítězné státy rozhodly založit 

dne 24. října 1945 Organizaci spojených národů6 (United 

Nations Organisation), která vznikla v den, kdy nabyla 

platnost Charta Organizace spojených národů. Především 

v článku 13 je dáno doporučení s cílem podpory 

součinnosti na poli hospodářském, sociálním tak, aby bylo usnadněno uskutečňování 

lidských práv a základních svobod pro všechny bez rozdílu plemene, pohlaví, jazyka  

nebo náboženství. Chartou měl být zajištěn celosvětový respekt lidským právům.  

Na tuto chartu navázala Eleanor Rooseveltová (1884-1962), která dotáhla 

myšlenku svého manžela prezidenta Spojených států amerických Franclina Delano 

Roosevelta (1882-1945), který chtěl definovat vztah „člověk-občan-stát“, až k přijetí 

                                                 
5 Společnost národů byla mezinárodní organizace, která byla založena po skončení první světové války 
(1914-1918). Úkolem organizace bylo udržení světového míru a prevence před dalšími válečnými 
konflikty pomocí diplomatického vyjednávání a zásad kolektivní bezpečnosti. Sídlem pro Společnost 
národů byla zvolena švýcarská Ženeva a mezi 26 zákládajících států patřilo i Československo. 
6 V současnosti má organizace 192 členů a jejím generálním tajemníkem je Ban Ki-moon. Hlavním 
sídlem je New York. 
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Všeobecné deklarace lidských práv 10. prosince 1948. Stalo se tak v období, kdy 

zastávala funkci předsedkyně komise pro lidská práva Ekonomické a sociální rady7 

Organizace spojených národů.  

Všeobecná deklarace lidských práv není závazným pramenem mezinárodního 

práva (nejde o mezinárodní smlouvu), avšak její politická autorita je uznávána na celém 

světě. Byla přeložena do 350 jazyků a nářečí. Je nejznámějším a zároveň 

nejcitovanějším dokumentem z oblasti lidských práv. Je vzorem řady mezinárodních 

dohod a součástí ústav a zákonů států. Obsahuje ucelený katalog lidských práv, která 

se dají rozdělit do těchto skupin: 

 

Tab. 2.1: Rozdělení lidských práv do skupin dle Všeobecné deklarace lidských 

práv 

- svoboda, rovnost, důstojnost 

- tělesná integrita (právo na život, zákaz otroctví, mučení) 

- právo na soukromí a rodinu 
Občanská práva 

- svobody pohybu, pobytu, právo na státní příslušnost 

- práva na spravedlivý proces 

- svobody myšlení, projevu, shromažďování Politická práva 

- volební práva 

Hospodářská 
práva 

- právo na vlastnictví 

Sociální práva 
- právo na sociální zabezpečení, zaručení důstojné životní úrovně, 
práva související s výkonem práce 

Kulturní práva - právo na vzdělání a na účast na kulturním životě 
Zdroj: [13], vlastní zpracování 

Až v roce 1966 došlo k vytvoření mezinárodněprávních závazků na poli 

lidských práv, když Organizace spojených národů přijala dva pakty o lidských právech. 

Tyto pakty jsou ratifikovatelné a mají podobu závazného mezinárodního dokumentu, 

který je vymahatelný mezinárodněprávními sankcemi. Jedná se o: Mezinárodní pakt 

o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních 

                                                 
7 Ekonomická a sociální rada OSN (ECOSOC) má 54 členů a zabývá se otázkami spojenými 
s ekonomickým, sociálním, zdravotním a kulturním rozvojem a podporou dodržování lidských práv. 
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a kulturních právech. Organizace spojených národů přijala řadu dalších dokumentů, 

jejichž přehled je obsahem přílohy č.2.  

Za významnou mezinárodní organizaci, která působí 

v oblasti lidských práv, lze považovat Radu Evropy (Council 

of Europe) založenou 10 státy dne 5. května 1949. Dnes tato 

organizace sdružuje 45 států a jejím sídlem je francouzský 

Štrasburk. Jejímž základním cílem je kontrola nad 

dodržováním lidských práv a především jejich ochrana. Jedním z hlavních úspěchů bylo 

dojednání a uzavření Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod z roku 1950, která 

se stala právním základem pro činnost Evropského soudu pro lidská práva.8 

Rada Evropy přijala řadu úmluv a ujednání. Ty jsou však pro členské státy 

závazné až ve chvíli ratifikace jejich národními parlamenty. Mezi základní mezinárodní 

úmluvy přijaté Radou Evropy v sociální oblasti patří: 

 

a) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1950) 

Tato úmluva byla podepsána dne 4. listopadu 1950 v Římě a v platnost vstoupila 

o tři roky později. Z původních 12 států, které se pod tuto úmluvu podepsaly, se jejich 

počet rozrostl na 45. Některé státy si však vyjednaly výjimky. Například Česká 

republika si vyhrazuje možnost trestat vojáky v činné službě trestem vězení 

bez rozhodnutí soudu a bez procesních záruk pro potrestané, jako tomu ukládá 

podmínka čl. 5 a 6. Vedle základního textu existuje ještě několik dodatkových 

protokolů, které katalog základních práv rozšiřují. 

 

b) Prozatímní evropská dohoda o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě 

a pozůstalých (1953) 

Dohoda dne 11. prosince 1953 vytvořila systém pro zachování práv občanů 

při přechodu z jednoho státu do druhého v rámci sociálního zabezpečení. Jednotlivé 

státy však mezi sebou uzavírají bilaterální dohody např. pro vznik a zachování nároků 

občana na důchody a doby odpracované v jiných státech.  

 

                                                 
8 Evropský soud pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku je jedním z největších mezinárodních soudních 
orgánů, jelikož každý stát  je zde zastoupen svým soudcem. V současnosti je to 47 soudců a za Českou 
republiku je zde Karel Jungwiert. 
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c) Evropská sociální charta (1961) 

V Turíně byla dne 18. října 1961 přijata Evropská sociální charta, která stanovila 

19 základních práv a principů (viz příloha č. 4). Státy, které ratifikovaly tuto chartu 

se musely zavázat k zabezpečení alespoň pěti ze sedmi základních sociálních práv, 

kterými jsou: 

1) Právo na práci, 

2) Právo organizovat se, 

3) Právo na kolektivní vyjednávání, 

4) Právo na sociální zabezpečení, 

5) Právo na sociální a lékařskou pomoc, 

6) Právo rodiny na sociální, právní a hospodářskou ochranu, 

7) Právo migrujících pracovníků a jejich rodin na ochranu a pomoc. 

 

Zavedení mechanismu kolektivních stížností dle Evropské sociální charty, které 

vešlo v platnost roku 1998 znamenalo revoluci v této oblasti. Nevládní 

organizace na evropské úrovni, Evropská odborová konfederace9, 

a národní odborové konfederace tak dnes mohou podávat stížnosti přímo 

u Evropského výboru pro sociální práva. 

 

d) Evropský zákoník sociálního zabezpečení (1990) 

Zákoník, který vznikl 16. dubna 1964, měl za cíl, aby jeho smluvní strany 

zachovávaly vůči stanoveným osobám ochranu, která odpovídá standardům 

ustanovených zákoníkem. 

 

e) Evropská úmluva o sociálním zabezpečení (1972) 

Úmluva podepsaná dne 16. listopadu 1972 měla ulehčit přístup migrujících 

pracovníků a jejich rodinám k sociálnímu zabezpečení. Nástroje obsažené v této úmluvě 

zahrnují odstranění diskriminačních opatření, která jsou založena na státní příslušnosti 

a to pomocí zásady rovného zacházení a zneutralizování omezení vznikající 

ze zeměpisného hlediska právních předpisů. 
                                                 
9 Evropská odborová konfederace (European Trade Union Confederation – ETUC) byla založena v roce 
1973 na podporu zájmů pracujících lidí na evropské úrovni a reprezentuje je v institucích Evropské unie. 
V současné době je složena z 62 národních odborových konfederací. Pod záštitou ETUC působí dále 
Rada evropských odborných a řídících zaměstnanců (EUROCADRES - Council of European Professional 
and Managerial Staff) a Evropská federace starších osob a osob v důchodu (EFREP/FERPA - European 
Federation of Retired and Elderly persons). 
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f) Revidovaná Evropská sociální charta (1996) 

Dne 3. května 1996 byla ve Štrasburku revidována a doplněna Evropská sociální 

charta o nových 12 práv (např. právo na ochranu před chudobou a sociálním vyloučení, 

právo na bydlení, právo na důstojnost v práci, atd.). Tato práva mají celoevropský 

charakter a jsou uznávána všemi státy, které ji podepsaly. Dále jsou zde uvedeny 

způsoby naplňování těchto práv, avšak konkrétní opatření zůstávají v kompetenci 

jednotlivých členských států.  

 

Listina základních práv Evropské unie neboli také Charta základních práv 

Evropské unie ze 7. prosince 2000, ve znění upraveném dne 12. prosince 2007 

ve Štrasburku, byla původně přijata jako nezávazný dokument. Listina je dalším velkým 

krokem v oblasti sociálních práv v Evropě. Na zasedání Evropské rady v Kolíně 

nad Rýnem ve dnech 3. 4. června 1999 bylo rozhodnuto o sepsání dokumentu, který by 

sumarizoval základní práva občanů Evropské unie. Cílem tohoto dokumentu bylo, aby 

základní práva používána na evropské úrovni byla sjednocena do jediného dokumentu 

a z toho plynoucí zvýšení povědomí o těchto právech. Evropská unie uznala práva, 

svobody a zásady obsažené v Listině základních práv Evropské unie ratifikací 

Lisabonské smlouvy. Nyní má stejnou právní sílu jako Smlouvy. 

Práva stanovená Listinou základních práv mají vazbu s šesti základními 

hodnotami10 Evropské unie: 

1) důstojnost, 

2) svoboda, 

3) rovnost, 

4) solidarita, 

5) občanská práva, 

6) spravedlnost. 

Tyto hodnoty mohou být seskupeny (dle názoru Rady Evropské unie) do čtyř 

základních kategorií: 

 
                                                 
10 Historický základ těchto hodnot můžeme spatřovat v hesle Velké francouzské revoluce z roku 1789: 
„Fratemité, egalité, liberté = Volnost, rovnost, bratrství“, kdy se svobody a důstojnost vyvinuly z volnosti 
a solidarita z bratrství. 
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1. Práva a svobody a procedurální záruky 

Tato práva jsou občanská a politická jako zásada rovnosti a úcty k soukromí, 

práva vyplývající z veřejných svobod, svoboda tisku, svoboda svědomí, svoboda 

shromažďování a sdružování.  

2. Práva vyhrazená pro občany Evropské unie 

Jsou zakotvena ve Smlouvě o založení Evropského společenství a to včetně 

volebních práv a jednotné diplomatické ochrany, stejně jako i petiční právo 

k Evropskému parlamentu a předkládání případů evropskému ombudsmanovi.  

3. Ekonomická a sociální práva 

Zahrnují ustanovení o pracovním právu, jako je např. právo na vstup 

do odborové organizace, právo na stávku a minimální mzdu. Také jsou zde zahrnuta 

další práva, jako práva zdravotně postižených na pracovní zařízení, práva dětí a seniorů. 

Pokryta jsou i sociální práva, jako právo sociální ochrany nebo právo na zdravotní péči.  

4.Moderní práva 

Obsahují práva jako je ochrana osobních údajů nebo práva, která jsou spojena 

s bioetikou.11 Usilují o větší průhlednost a nestrannost institucí Evropské unie pomocí 

začlenění práva na přístup ke správným dokumentům a práva na dobrou správu. 

 

2.2 Definice pojmu sociální právo 

Snadno dostupná definice sociálních práv neexistuje. Ve výzkumech 

a i v právních textech se rozlišuje mezi dvěma kategoriemi lidských práv, které 

se překrývají: občanská a politická práva, ekonomická a sociální práva.  

Existuje množství důvodů pro toto rozdělení, avšak nejvýznamnějším z nich je, že 

tyto soubory práv se od sebe liší svojí podstatou. Úloha státu se jeví jako první zdroj 

rozdílů. Občanská a politická práva jsou obyčejně určena pojmy jako svoboda před 

státními zásahy, zatímco sociální práva obsahují především nárok na státní ochranu 

a pomoc. Z toho vyplývá, že sociální práva předpokládají aktivní stát a zakládají se 

na filosofii, která popisuje, co produkuje „dobrou společnost“ a jak k tomu stát přispívá. 

                                                 
11 Tímto pojmem se rozumí zkoumání etických problémů a to nejen v praktickém výkonu lékařské praxe, 
ale také ve výzkumu oborů, které výkon lékařské praxe podmiňují (biologie, biofyzika, chemie, 
farmacie). 
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Občanská a politická práva jsou pro svoji podstatu častokrát „žalovatelná“, zatímco 

sociální práva se uplatňují pomocí politiky a sociálních opatření. 

 Dalším způsobem, jakým lze porozumět sociálním právům, tkví v hodnotě 

a označení, která se používají ve vztahu ke společnosti a společenskému prospěchu. 

Sociální práva tím získávají svůj význam rovněž odkazem na to, co je to být účasten 

ve společnosti nebo být jejím členem. Tímto směrem tedy zahrnují závazky směřující 

k sociální soudržnosti, solidaritě, rovnosti, začleňování a zájmu k ochraně zranitelných 

skupin. 

2.2.1 Příklady definic sociálního práva 

Zřejmě nejpropracovanější definici sociálního práva lze nalézt u německého 

profesora Hanse F. Zachera, který před více než 30 lety definoval sociální právo takto: 

„Všechna právní odvětví, která se vyznačují zvýšenou intenzitou sociálně politického 

obsahu.“12 

Pro současnost je nejpřijatelnější tato definice:„ Sociální právo je považováno 

za ty části práva, jejichž cílem je vyrovnávání sociálních rozdílů, především v podobě 

nedostatků jedinců a určitých skupin obyvatel v materiálním zajištění, rovnosti 

příležitostí a možnosti vlastního uplatnění a rozvoje.“13 Z této definice je zřejmé, že 

při vymezení sociálního práva není ve středu pozornosti pouze jednotný obor práva, 

avšak vychází se z jednotlivých práv jedinců nebo skupin obyvatel. 

Pod pojmem sociální právo, podle Eberharda Eichenhofera, lze také rozumět: 

„Části práva, které zakotvují ochranu slabších v souladu se sociálním myšlením nebo 

část práva, která stojí mezi soukromým a veřejným právem nebo samostatné právní 

odvětví, jehož podstatou je poskytování sociálních plnění (dávek a služeb).“14  

Společně s ekonomickými a kulturními právy patří sociální práva mezi „Práva 

druhé generace“. Sociální práva se týkají vzájemného soužití a spolupráce lidí a jejich 

základních životních potřeb. Jsou založena na myšlenkách rovnosti a zajištění přístupu 

k nepostradatelným sociálním a ekonomickým statkům, službám a příležitostem. 

Předmětem zvýšeného mezinárodního zájmu se stala v období industrializace 

                                                 
12 Zacher, Hanse F. Grundfragen theoretitischer und praktischer sozialrechtilcher Arbeit. VSSR, 1976. 
13 Wertenbruch, W. Sozialverwaltungsrecht, 1974. 
14 Eichenhofer, E. Sozialrecht. Tübingen: Mohr-Siebeck, 1997. 
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a vzestupu dělnické třídy. Tyty procesy podnítily vznik nových požadavků a nových 

představ o životě v důstojnosti. Lidé si začali uvědomovat, že pro život v důstojnosti je 

zapotřebí více než jen to, aby stát zasahoval do soukromých záležitostí, jak to navrhují 

občanská a politická práva.15 

Sociální práva jsou opatření, která jsou vyjádřena právní nebo jinou formou 

a jsou nezbytná k naplnění sociálních potřeb lidí a k uplatňování solidarity a sociální 

soudržnosti.16  

Sociální právo Evropské unie je chápáno jako soubor právních norem Evropské 

unie, jejichž objektem zkoumání jsou sociální práva obyvatel, ochrana a uplatňování 

těchto práv ve všech členských zemí Evropské unie. 16 

 

2.3 Základní znaky sociálního práva  
Mezinárodní společenství stanovila soubor základních principů, se kterými státy 

souhlasy, a měly by se jimi řídit: 

1) Nezcizitelnost – znamená to, že o tato práva nemůže nikdo přijít, protože 

jsou úzce svázána s prostou skutečností lidské existence.  

2) Nedělitelnost – práva jsou již ze své podstaty propojena a z toho plyne, 

že je nelze vnímat odděleně. Užití jednoho práva je závislé na 

užití dalších a žádné z práv není důležitější než jiné. 

3) Univerzálnost – pro všechny lidi po celém světě a bez časového omezení 

platí stejně. Každý člověk bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, rasy, 

jazyka, náboženství, politického či jiného smýšlení, 

národnostního nebo sociálního původu, má nárok využívat 

těchto práv. 

2.4 Orgány Evropské unie z oblasti sociálního práva  

2.4.1 Hlavní orgány 
 

Mezi hlavní orgány Evropské unie z oblasti sociální práva (a nejen z této oblasti) 

se řadí: Evropská komise, Evropský parlament, Evropská rada a Evropský soudní dvůr. 

                                                 
15 http://eycb.coe.int/compass/en/chapter_4/4_2.html#421 
16SERVAIS, J-M. Droit social de l´Union européenne. 1. vyd. Bruxelles: Bruylant, S.A., 2008. 371 s. 
ISBN 978-2-8027-2532-9. 
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Tyto orgány Evropské unie jsou však všeobecně známy, proto se zaměřím na méně 

známé a to poradní orgány Evropské unie.  

2.4.2 Poradní orgány 
 

Poradní orgány Evropské unie jsou četné, avšak zde jsou zmíněny pouze ty, 

které mají souvislost se sociální oblastí. Některé jsou uvedeny ve smlouvách, některé 

byly vytvořeny na základě nařízení, rozhodnutí nebo na bázi ad-hoc. 

2.4.2.1 Evropský hospodářský a sociální výbor 

Ustanoven dle článků 300 až 304 Lisabonské smlouvy s cílem poskytovat 

odborné poradenství větším institucím Evropské unie. Je 

složen se zástupců organizací zaměstnavatelů, zaměstnanců a 

dalších subjektů, které zastupují občanskou společnost 

zejména v sociálně hospodářské, občanské, profesní a 

kulturní oblasti. Výbor je složen z 344 členů z 27 členských 

států Evropské unie a jejich práce se dělí do tří skupin, jimiž jsou: „Zaměstnavatelé, 

Zaměstnanci, Různé zájmy (zemědělci, spotřebitelé, rodiny, nevládní organizace, atd.).“ 

Výbor tím buduje most mezi Evropskou unií a organizacemi občanské společnosti 

v členských státech.  

2.4.2.2 Evropský sociální fond 

Zřízen dle článků 162 až 164 Lisabonské smlouvy za účelem zmenšení rozdílů 

životní úrovně v členských státech a  regionech Evropské 

unie. Prosazuje hospodářskou a sociální soudržnost. Jeho 

činnost je zaměřena na podporu zaměstnanosti a růst 

pracovních příležitostí prostřednictvím odborné přípravy, 

rekvalifikace a možnosti geografické mobility pracovníků.  

2.4.2.3 Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek 

Tato nadace byla založena s cílem přispět k navrhování 

a vytváření lepších životních a pracovních podmínek občanům Evropské 

unie. Své výsledky zkoumání a poznatky předává vládám, 

zaměstnavatelům, odborovým organizacím a Evropské komisi. 

Poskytuje tím poradenství založené na nezávislém a srovnávacím výzkumu. Nadace 
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dále zřídila Evropské středisko pro monitorování změn, které rozebírá změny 

v průmyslu a v podnicích s cílem podpoření sociálního a hospodářského pokroku.  

2.4.2.4 Evropský institut pro rovnost žen a mužů 

Institut je evropskou agenturou, která podporuje činnost vlád 

členských států Evropské unie a Komise v oblasti rovnosti žen 

a mužů především v otázkách pracovního uplatnění a zaměstnanosti. 

Rovnost mezi ženami a muži patří mezi základní práva. Stále však 

nepanuje mezi ženami a muži úplná rovnost, i když v posledních 

desetiletích bylo v Evropské unii dosaženo značného pokroku pomocí právních 

předpisů a včlenění této problematiky do všech oblastí politiky.  

2.4.2.5 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Tato speciální agentura vznikla na základě 

rámcové směrnice, která ustanovuje obecné zásady 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cílem agentury 

je spolupracovat s vládami, zaměstnavateli 

a zaměstnanci a sbírat, analyzovat a zveřejňovat výsledky výzkumů bezpečnostních 

rizik.  

2.4.2.6 Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání 

Je neziskovou organizací, jejímž posláním je spolupracovat s Evropskou komisí, 

se statistickým úřadem EUROSTAT a Evropskou nadací odborného vzdělávání 

na výzkumech a analýzách 

z oblasti odborného 

vzdělávání a povolání. 

Organizace se soustředí především na zvyšování kompetencí a celoživotní vzdělávání, 

umožnění mobility a výměny v Evropě. 

2.5 Prameny evropského sociálního práva a jejich d ělení 

Evropské právo je souborem právních norem, jejichž vzájemným vztahům je 

potřeba porozumět. Můžeme říci, že právo Evropské unie se děli na primární 

a sekundární právo. Do primárního práva řadíme takové právní normy, které představují 

zakládající smlouvy jednotlivých evropských společenství, dále mezinárodní smlouvy 
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Společenství a členských států s třetími státy, mezinárodními organizacemi nebo 

soukromoprávní smlouvy.17 Normy obsažené v primárním právu jsou závazné. Právní 

normy sekundárního práva, jsou normy, které byly přijaty na základě primárního práva 

a k provedení jejich ustanovení. Sekundárním právem se rozumí nařízení, směrnice, 

doporučení a stanoviska, které se od sebe liší mírou závaznosti.  

V oblasti sociálního práva je primární právo hlavním pramenem,  protože 

sekundárních norem, které by se týkaly sociální oblasti bylo poměrně málo přijato. 

V sekundárním právu se jedná především o směrnice, které souvisejí s volným pohybem 

pracovníků.  

Na dělení pramenů práva se můžeme podívat i z dalšího pohledu. Tím je dělení 

práva na heteronomní a autonomní právo. Heteronomní právo je právo dané státem, 

působí zvnějšku a stanovuje meze chování lidí. Příkladem může být případ 

Francovich, kdy vznikla odpovědnost státu za náhradu škody způsobenou 

neimplementací směrnice. Autonomní právo vzniká ze smluv a tím zavazuje smluvní 

strany k danému jednání. Příkladem ze sociální oblasti je článek 136a Lisabonské 

smlouvy, ve kterém se praví: „S přihlédnutím k různorodosti vnitrostátních systémů 

Unie uznává a podporuje úlohu sociálních partnerů na své úrovni. Usnadňuje mezi 

nimi dialog, přičemž uznává jejich samostatnost. Trojstranná sociální vrcholná 

schůzka pro růst a zaměstnanost přispívá k sociálnímu dialogu.“ 

 

2.6 Právní vztahy v sociálním právu 
 

Právní vztahy v sociálním právu jsou vztahy společenskými, které jsou upraveny 

normami sociálního práva. Obsahem těchto norem jsou práva a povinnosti, které 

vznikají v sociálním právu subjektům právních vztahů.  

 
V právním vztahu se vyskytují tři základní prvky:  

1) subjekt, 

2) objekt, 

3) obsah. 

                                                 
17 Nepsané obecné právní zásady jsou také řazeny na úroveň primárního práva (např. zásada právního 
státu, zásady týkající se procesního a správního procesu, atd.). 
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Podle právní povahy dělíme subjekty právních vztahů sociálního práva 

na právnické a fyzické osoby. Právnické osoby jsou většinou v pozici povinného 

subjektu, což znamená, že například zaměstnavatel je povinen vytvořit takové pracovní 

podmínky, které splňují požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Fyzické 

osoby jsou v pozici oprávněného subjektu, což znamená, že například osoba, která 

dosáhne věku k odchodu do důchodu a splní další nutné podmínky, bude oprávněna 

k přijímání dávek důchodového pojištění.  

Objektem právního vztahu z oblasti sociálního práva je potřeba jedince nebo 

jeho rodiny, která vzniká nebo může vzniknout na základě sociální události (viz.1.7). 

Právní vztahy sociálního práva jsou upraveny právními normami tak, aby docházelo 

k uspokojování potřeb jedince nebo jeho rodiny a to i potřeb k ochraně před vznikem 

sociální události.  

Obsahem právních vztahů v sociálním právu jsou práva a povinnosti, což 

znamená, že právní vztahy v sociálním právu jsou, stejně jako i v dalších odvětvích, 

synallagmatickými vztahy.18 

Aktivace právního vztahu v sociálním právu nastává v okamžiku, kdy sociální 

událost působí na subjekt. Objekt neboli potřeba působí jako určitý spouštěcí 

mechanismus, který vytvoří reakci, která spočívá ve vlastní realizaci obsahu právního 

vztahu. 

 

2.7 Sociální událost 

Sociálními událostmi z oblasti sociálního práva jsou myšleny právní události, 

které zakládají nebo ruší či pozměňují právní vztahy v sociálním právu. Sociální 

události jsou, stejně jako všechny právní události, nezávislé na vůli jedince.  

O sociálních událostech existují různé koncepce, jako například, že sociální 

události byly nazývány „sociální zla“.19 Dokonce William Beveridge jich v roce 1942 

identifikova pět: nedostatek (want), nemoc (illness), neznalost (ignorance), špína 

(squalor), zahálka (idleness).  

                                                 
18 Synallagmatický vztah znamená, že právu na jedné straně vždy odpovídá na opačné straně povinnost. 
19 Beveridge, W. Pillars of Security. London 1942 
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Systémy sociálního práva v současnosti definují osm základních sociálních 

událostí: 

1) rodičovství a mateřství, 

2) rodina – nezaopatřenost, 

3) nemoc a úraz, 

4) invalidita, 

5) stáří, 

6) smrt, 

7) nezaměstnanost, 

8) chudoba neboli sociální vyloučení. 

Řazení těchto sociální událostí není náhodné. Souvisí s průběhem lidského 

života a s jeho přirozenými a nepřirozenými zvraty. Zatímco prvních šest bodů 

hierarchie má biologický charakter, tak nezaměstnanost a chudoba jsou sociální 

události, ke kterým většinou dochází bez vůle jedince. 

Sociální událost však také není ničím jiným než právní skutečností, která má 

vliv jak na vznik, tak změnu nebo zánik právních vztahů sociálního práva.  

Například v pracovněprávních vztazích může být vznikem právní skutečnosti 

právní úkon, kterým je pracovní smlouva. Na základě změny právní skutečnosti, která 

právní vztah založila, dochází ke změně právního vztahu. Příkladem může být změna 

plné invalidity na částečnou a v důsledku toho i související změna v pobírání dávek 

důchodového pojištění. Konečně právní vztahy v sociálním právu zanikají, když zcela 

pomine právní skutečnost, která právní vztah založila. Například dojde ke smrti 

subjektu nebo ke změně poměrů v rodině, kdy rodina přestane splňovat podmínky, které 

jsou stanovené zákonem, pro vznik nároku na určitou dávku nebo službu. 

2.8 Sociální pravomoci Evropské unie 

Evropská unie vlastní v určitých otázkách výlučné pravomoci. To však není 

případ sociální oblasti, kde své pravomoci sdílí se členskými zeměmi, protože se chová 
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dle zásad subsidiarity.20 Evropská unie rovněž využívá v oblasti sociálního práva i zásad 

proporcionality.20 

Obecné cíle Evropské unie a smluvních států vedly k přijetí sociálních norem. 

V článcích 2 a 3 Lisabonské smlouvy jsou prohlášeny cíle a hodnoty Evropské unie. 

Patří mezi ně nediskriminace, rovnost mezi ženami a muži, sociální spravedlnost 

a ochrana, volný pohyb osob, rozvoj založený na vyváženém hospodářském růstu, 

cenové stabilitě a vysoce konkurenceschopném sociálním tržním hospodářství 

směřujícím k plné zaměstnanosti a sociálnímu pokroku. Evropská unie bojuje proti 

sociálnímu vyloučení, podporuje sociální spravedlnost a ochranu práv dítěte.  

2.8.1 Klasifikace sociálních pravomocí 

Sociální pravomoci můžeme klasifikovat do tří kategorií:  

1) První kategorie se týká hledání vysoké úrovně zaměstnanosti neboli můžeme 

říci, plné zaměstnanosti. Zde se řadí podpora zaměstnanosti, činnost Evropského 

sociálního fondu, rozvoj odborného vzdělávání, otevřená metoda koordinace 

v oblasti zaměstnání, volný pohyb osob, sociální ochrana pracovníků. 

2) Druhá kategorie pohlíží na přibližování právních sociálních předpisů, kde se 

řadí: pracovní podmínky, které zahrnují ochranu zdraví při práci, ochranu proti 

propouštění a rovnost mezi ženami a muži. Dále sociální zabezpečení a sociální 

ochranu pracovníků, integraci osob vyloučených z trhu práce, zastupování 

a kolektivní obranu zájmů zaměstnavatelů a zaměstnanců a podmínky 

zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí. 

3) Třetí kategorie obsahuje pravomoci, které se vztahují ke spolupráci mezi 

členskými státy a to zejména v oblasti boje proti sociálnímu vyloučení 

a modernizaci systémů sociální ochrany. 

 

Záležitosti jako odměňování, právo sdružovat se v odborových organizacích 

a pravidla pro organizování stávek jsou přenechány členským státům. 

                                                 
20 Subsidiarita – pojem znamenající zásadu, podle které Evropská unie nepřijme opatření, pokud je 
účinnější toto opatření provést na národní, regionální nebo místní úrovni. 
Proporcionalita – je úzce spjata s pojmem subsidiarity a vyžaduje, aby jakákoli akce ze strany Evropské 
unie nešla přes rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů. 
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2.9 Přístup k sociálním práv ům 
 

Oficiální nárok na sociální práva není vždy zárukou, že tato práva budou 

či mohou být ve skutečnosti uplatněna. Je potřeba říci, že se vyskytuje okruh překážek 

bránících uplatňování sociálních práv, které jsou mezi sebou provázány a některé se 

překrývají. Tyto překážky vyvolávají nejen obtíže při uplatňování práv, ale některé lidi 

i vylučují z nároku na ně. 

2.9.1 Typy faktor ů bránících p řístupu k sociálním práv ům 

První typ faktoru se týká toho, jak a kde je právo specifikováno a zvláště stupňů 

jeho specifikace, protože rozsah i způsob, kterým se specifikují sociální práva 

v právních předpisech, se liší. Tuto odlišnost způsobují překážky různého druhu. 

Příkladem může být omezení práv pouze na některé kategorie obyvatelstva a tím 

vyloučení ostatních (př. daňové úlevy, které se vztahují pouze na ty, kteří platí daně). 

Další překážkou jsou mezery v sociálních sítích, které brání občany nárokovat si svá 

sociální práva (př. nepravidelnost výplat dávek z důvodu nedostatku státních fondů, 

personálu nebo dlouhých lhůt při zpracování těchto nároků). V tabulce 1.2 je uveden 

přehled všech překážek, které se vztahují ke specifikaci práva. 

Tab. 2.2: První typ faktoru bránící přístupu k sociálním právům 

1. typ faktoru Překážky 

Specifikace práva a 
odpovídající charakter 

právních a jiných 
ustanovení 

Nedostatek přesnosti specifikace práva či nároku 
Práva omezená na konkrétní skupiny obyvatelstva 
Mezery v  sociální záchranné síti  
Nedostatek specifikace základního prahu či minimálního 
standardu 
Výlučné podmínky přístupu či nároku 
Nevhodná spojení mezi povahou ustanovení a potřebou 

Zdroj: [3] 

Druhý typ faktoru vysvětluje, že pouze dobré právní předpisy vždy nestačí. Je 

zapotřebí, aby tato práva byla sledována a vynucována. Příkladem je rozdílné zacházení 

z důvodu odlišného rasového nebo etnického původu u přístupu k sociálně ochraně. 

Některé menšiny jsou vyloučeny z pracovních příležitostí na základě rasového původu 

nebo pohlaví (př. rozdílné podmínky pro ženy). 
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Tab. 2.3: Druhý typ faktoru bránící přístupu k sociálním právům 

2. typ faktoru Překážky 

Nepřiměřené sledování a 
vynucování 

Nedostatečné sledování 
Nedostatečná ochrana proti nerealizaci práv 
Diskriminace a/nebo odlišné zacházení 
Nedostatečná pozornost uživatelům 

Zdroj: [3] 

 Třetí typ faktoru se zaobírá adekvátností zdrojů, které jsou nezbytnou 

podmínkou u sociálních práv. Jsou to zdroje nejen finanční, ale zahrnují také 

neadekvátnost a nedostatečnost dosažitelnosti nebo poskytování lidských zdrojů 

a schopností jednotlivých osob. Překážky u tohoto typu faktoru zasahují nejen 

poskytovatele, ale i příjemce. Příkladem je nedostatečnost finančních zdrojů, která 

zasahuje nejen do nabídky dávek a služeb, ale také do kvality a účinnosti a to pro ty, 

kteří jsou v těchto službách zaměstnáni, tak i pro ty, kteří tyto služby využívají.  

Tab. 2.4: Třetí typ faktoru bránící přístupu k sociálním právům 

3. typ faktoru Překážky 

Nedostatek zdrojů 

Pro poskytovatele: 
Nedostatečnost rozsahu zdrojů (fondů, personálu, 
vybavení, zařízení) 
Selhání při zaručení či poskytování zdrojů na 
dlouhodobém základě 
Nerovnováha zdrojů mezi úrovněmi správy 
 
Pro uživatele či subjekty nárokující práva: 
Nedostatečnost rozsahu zdrojů a kapacit včetně 
finančních zdrojů, vzdělávacích kapacit, personálních 
zdrojů, sociálních dovedností a kontaktů 

Zdroj: [3] 

 Čtvrtý typ faktoru se zabývá řízením a organizací a na to navazujícími 

překážkami, které zahrnují nejednotnost odpovědnosti mezi úrovněmi správy napříč 

službami, nedostatečné porady a kooperace s nevládními organizacemi a uživateli, atd. 

Velkým problémem se jeví také složitost postupů při rozdělování dávek, které by měly 

být snadno nárokovatelné a snadno přidělitelné. S tím souvisí často zbytečně velká 

byrokracie přinášející obsáhlé komplikované formuláře a to, že uživatelé jsou povinni 

projít několika agenturami a úřady. Jako další překážkou se mohou jevit podmínky 

převládající  na veřejných úřadech, které zahrnují nedostatek soukromí, dlouhé čekací 

lhůty, komplikované a obtěžující postupy při podávání žádosti, atd. To vše samozřejmě 
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ztěžuje i pracovní podmínky personálu. Další překážky vznikají i v praktické oblasti, 

jakou je přístup pro občany, kteří trpí zdravotním postižením nebo starší osoby, kteří žijí 

ve vzdálených oblastech a koordinace úředních hodin a pracovní doby uživatelů. 

Tab. 2.5: Čtvrtý typ faktoru bránící p řístupu k sociálním právům 

4. typ faktoru Překážky 

Řízení a organizace 

Roztříštěnost mezi úrovněmi správy a mezi službami 
Nedostatečná integrace a konzultace s  nevládními 
organizacemi a uživateli 
Složitost postupů 
Překážky vznikající z typu a provádění dodávky 
služeb Zdroj: [3] 

 Pátý typ faktoru se vztahuje k informacím a komunikaci. Je třeba, aby informace 

o sociálních právech byly lehce přístupné uživatelům. Je dokázáno, že nedostatečná 

informovanost lidí o jejich právech může vést až ke ztrátě nebo opožděnému přidělení 

dávek. Otázkou je i kvalita informací, která vypovídá o přesnosti a srozumitelnosti 

informací. Například je důležité, jaký jazyk je použit v informačních letácích a jiných 

materiálech, zda tomu rozumí prostí občané a nejen právníci.  

Tab. 2.6: Pátý typ faktoru bránící přístupu k sociálním právům 

5. typ faktoru Překážky 

Informace komunikace 
Nedostatečné zásoby a tok vysoce kvalitních informací 
Nevhodná forma a povaha poskytovaných informací 
Nedostatečné užívání „nových“ či alternativních kanálů 

Zdroj: [3] 

 Šestý typ faktoru se vztahuje k psychologickým a sociálně-kulturním 

překážkám, které lze nalézt na straně poskytovatelů i na straně příjemců. Často je postoj 

úředníků k lidem a způsob, kterým zacházejí s žadateli, rozhodujícím faktorem 

ovlivňující, zda lidé získají přístup ke svým sociálním právům. Psychologické překážky 

se také rozvíjejí z pocitů odloučení, nízké sebeúcty a přehlížení, které provází některé 

životní situace potenciálních žadatelů o dávky. Tito lidé mají nízkou důvěru v sebe 

samotné a ve své schopnosti. Na druhou stranu se potenciální uživatelé mohou cítit 

zastrašeně z důvodu skutečnosti, že úředník je zplnomocněn udělat rozhodnutí, které má 

velký dopad na životní situaci uživatele a jeho rodiny. Příkladem může být moc 

úředníka, který rozhoduje o odebrání dětí. S nedostatkem sebedůvěry, pocházející 

ze sociální oblasti,  souvisí i těžkosti se získáváním práce a příležitostí k odborné 
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přípravě. Například negramotnost řadí lidi do nižší sociální vrstvy a snižuje možnost 

nalezení zaměstnání.  

Tab. 2.7: Šestý typ faktoru bránící přístupu k sociálním právům 

6. typ faktoru Překážky 

Psychologické sociálně-
kulturní překážky 

Na straně poskytovatelů: 
Negativní očekávání a předpoklady vzhledem k určitým 
skupinám 
Stigmatizace určitých skupin 
Nedostatek porozumění pro kultury minorit 
Na straně uživatelů či subjektů nárokujících  práva: 
Strach a nejistota vyvolané veřejnými postupy a prostředím 
Nízká sebeúcta 
Kulturní překážky 

Zdroj: [3] 

Sedmý typ faktoru zastupuje zranitelné regiony a skupiny. V každém státě také 

existují i regiony a lokality, které jsou znevýhodněné. Tato znevýhodněnost spočívá 

v různé infrastruktuře, ve špatném poskytování služeb, nedostatku pracovních míst,  

okrajovosti nebo klimatických podmínkách. 

Pod zranitelnými skupinami lidí z oblasti sociálních práv si můžeme představit 

uprchlíky, starší osoby, rasové a etnické menšiny, osoby se zdravotním postižením, 

bezdomovce, dlouhodobě nezaměstnané, atd. Tyto zranitelné skupiny obyvatelstva 

zažívají znevýhodnění, které se často násobí. Názorným příkladem může být skupina 

dlouhodobě nezaměstnaných, kteří díky nízkému sebehodnocení, absencí schopností, 

rozhodování, spolupráce s ostatními vede k tomu, že mnoho dávek a služeb zůstává 

mimo dosah těchto lidí.  

Tab. 2.8: Sedmý typ faktoru bránící přístupu k sociálním právům 

7. typ faktoru Překážky 

Nedostatečná pozornost 
ke zranitelným regionům 

a skupinám 

Zranitelné regiony: 
Existence regionů či lokalit, jež trpí kombinovaným 
nedostatkem 
Nedostatek investic do určitých společenství či lokalit 
Klimatické a zeměpisné překážky, které izolují oblasti či 
regiony   
Zranitelné skupiny: 
Existence zranitelných skupin, které mohou mít 
nedostatek „zdrojů“ k požadování dávek a služeb 
Existence různorodých obtíží mezi těmito skupinami 
obyvatelstva Zdroj: [3] 
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Pro zranitelné osoby byla vytvořena iniciativa IGLOO, která je společnou 

iniciativou Evropského kontaktního výboru pro sociální bydlení, Evropské odborové 

konfederace a Evropské federace národních organizací pracujících s bezdomovci. Tato 

iniciativa si klade za cíl poskytnout lidem prostřednictvím vzdělávání možnost 

bezpečného zaměstnání a vhodného bydlení. Výsledkem je vznik udržitelných 

pracovních míst, stálého bydlení a rozvoj systémů sociální podpory.  

2.10 Vymáhání sociálních práv na r ůzných úrovních 
 

Vznikem sociálních práv je očekáváno, že tato práva budou dodržována 

a respektována. Ne vždy je tomu tak. Proto existují mechanismy na vymáhání 

sociálních práv na různých úrovních. 

2.10.1 Vymáhání sociálních práv na mezinárodní úrov ni 

Na celosvětové, mezinárodní úrovni byly přijaty dokumenty Organizace 

spojených národů a Mezinárodní organizace práce.  

Organizace spojených národů přijala roku 1948 Všeobecnou deklaraci lidských 

práv. V této deklaraci není v podstatě zakotven žádný mechanismus kontroly nebo 

vymáhání práv. Tudíž tato deklarace nemá žádnou právní sílu, má pouze velké 

mezinárodní uznání. Oproti tomu Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966 má 

své kontrolní mechanismy.  

Pro dohled nad uplatňováním těchto práv byl zřízen Výbor pro lidská práva.21 

Každý stát, který k tomuto paktu přistoupil, předkládá prostřednictvím generálního 

tajemníka Organizace spojených národů zprávy o naplňování práv. Výbor se může 

vyjádřit a předložit svoje připomínky. Výbor se zabývá nejen vyhodnocením zpráv, ale 

také stížnostmi, které mezi sebou mohou vznést jednotlivé státy navzájem.22 Výbor má 

jen zprostředkovatelskou funkci, nemůže spor nebo stížnost rozhodnout, pouze se 

ho snaží urovnat. Pokud se to nepovede, je jmenována Smírčí komise. Ta má však také 

                                                 
21 Výbor pro lidská práva je složen z 18 členů – nezávislých expertů, kteří jsou do své funkce voleni na 
základě odbornosti a osobnostního profilu na čtyřleté období. Výbor má tři zasedání do roka a to v New 
Yorku nebo Ženevě. 
22 Dle čl. 41 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech 
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jen zprostředkovatelskou funkci. Výbor má navíc povinnost zabývat se i stížnostmi 

jednotlivců.23 

Mezinárodní organizace práce používá tři typy procesů24 k vymáhání sociálních 

práv. Prvním typem je proces reprezentace.25 Tento typ procesu využívají mezinárodní 

nebo národní sdružení zaměstnanců nebo zaměstnavatelů. Ti mohou podat 

tzv. „reprezentační stížnost“ na některý z členských států Mezinárodní organizace práce. 

Stížnost převezme Mezinárodní úřadovna práce a pokud ji akceptuje, tak ji předá 

správní radě. Ta vytvoří tříčlenný výbor, který stížnost prošetří. Na tomto základě poté 

rozhodne správní rada a toto rozhodnutí zveřejní.  

Další proces řeší případ, kdy si na členský stát stěžuje Mezinárodní organizace 

práce nebo jiný členský stát a to pomocí správní rady. Správní rada vytvoří vyšetřovací 

komisi, která případ prošetří. Následně komise vydá doporučení se lhůtou, do které mají 

být tato doporučení splněna.  

Třetím typem procesu je zvláštní proces, kterým je uplatňováno právo svobody 

na sdružování se. Účastníky tohoto procesu se mohou stát i státy, které neratifikovaly 

úmluvy upravující tuto svobodu a také státy, které nejsou členy Mezinárodní organizace 

práce.  K dohlížení nad touto svobodou byl ustanoven Výbor pro svobodu sdružování 

a Vyšetřovací a poradní komise pro svobodu sdružování. Žádná z těchto institucí není 

soudním orgánem, takže nemá soudní pravomoci. Ty má pouze Mezinárodní soudní 

dvůr Organizace spojených národů.  

2.10.2 Vymáhání sociálních práv na evropské regioná lní úrovni 

Na evropské regionální úrovni  byly přijaty dva dokumenty: Evropská sociální 

charta z roku 1961 a Revidovaná evropská sociální charta z roku 1996. Pro členské 

státy, které tyto charty přijaly, jsou ustanovení v nich obsažená, závazná.  

Členské státy jsou povinny předkládat zprávy o plnění generálnímu tajemníkovi 

Rady Evropy. Zprávy dále posuzuje Výbor expertů, Podvýbor vládního sociálního 

výboru Rady Evropy a Výbor ministrů. Vzniklá doporučení mají pouze informativní 

charakter. 

                                                 
23 Dle prvního opčního protokolu Mezinárodního paktu o občanských a politických právech 
24 Tyto procesy jsou uvedeny v Ústavě Mezinárodní organizace práce z roku 1919. 
25 Dle čl. 24 Ústavy Mezinárodní organizace práce 
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2.10.3 Vymáhání sociálních práv na úrovni Evropské unie 

Právní normy vydávané Evropskou unií mají různou právní sílu. Na aplikaci 

a podávání závazného výkladu a rozhodnutí o uplatnění těchto právních norem dohlíží 

Evropský soudní dvůr.  

Evropský soudní dvůr se skládá z 27 soudců a 8 generálních advokátů. Ti jsou 

zvoleni společnou dohodou vlád členských států na šestileté funkční 

období s možnosti opakovaného jmenování. Soudnímu dvoru byly 

poskytnuty definované pravomoci k řádnému plnění jeho úkolů, které 

vykonává pomocí řízení o předběžných otázkách nebo pomocí řízení 

o různých typech žalob.  

Řízení o předběžných otázkách jsou nejdůležitějším mechanismem v oblasti 

sociálních práv. Soud členského státu předkládá Soudnímu dvoru otázky, které se týkají 

výkladu a nebo platnosti ustanovení práva Evropské unie obvykle formou soudního 

rozhodnutí v souladu s vnitrostátními procesními předpisy. Nejčastěji se jedná 

o pochybnost interpretace některé právní normy komunitárního práva.  

Soudní dvůr je často tázán na téma rovnosti žen a mužů. Příkladem je kauza, 

kdy žena26 vznesla obvinění proti letecké společnosti, aby jí byly doplaceny náhrady 

za to, že nebyla stejně odměňována za stejnou práci, jako její mužští kolegové. Soudní 

dvůr dal ženě za pravdu, protože dle principů Evropské unie, ženy a muži mají být 

za stejnou prácí stejně oceňováni.  

Jiným případem ze sociální oblasti je kauza muže27, který je lucemburským 

občanem. Ten si chtěl nechat zhotovit dioptrické brýle v Belgii na základě předpisu, 

který mu vydal jeho lucemburský lékař. To mu však zamítla proplatit jeho pojišťovna. 

Soudní dvůr rozhodl ve prospěch muže, protože neproplacení předpisu bylo proti zásadě 

volného pohybu osob a zásadě volného pohybu zboží. 

 
 
 

*   *   * 
 
                                                 
26 Gabriele Defrenne versus Société anonyme Belge de navigation aérienne 
27 Nicolas Decker versus Caisse de Malárie des Employes Prives 
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Na základě tohoto nahlédnutí do oblasti sociálních práv se dá říci, že sociální 

práva jsou již několik desetiletí součástí nejen evropského řádu. Na evropském poli 

sociálních práv zaujímá vedoucí úlohu Rada Evropy. 

 Můžeme také zhodnotit, že Evropa má silný model sociálních práv. Součástí 

evropské řádu sociálních práv jsou národní i mezinárodní pokroky a standardy, které 

jsou vzájemně provázené a navzájem souvisejí. Je třeba si také uvědomit, že funkce, 

kterou mají evropské země jednotlivě nebo v rámci Evropské unie, v přístupu 

k sociálním právům v dnešním globalizovaném světě stále roste.  Z toho plyne, že úloha 

sociálních práv byla a vždy bude významnou součástí lidského bytí. 
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3 Pracovní právo Evropské unie 

V dnešní době globalizace a liberalizace trhů má pracovní právo významnou 

úlohu pro místo výkonu povolání nebo pro volbu místa podnikání.  

Evropa, Evropská unie, vypadá jako jeden velký pracovní trh nejen z pohledu 

zaměstnavatele, ale i z pohledu zaměstnance. Je místem, které dává příležitost 

k realizaci a uplatnění se na různých úrovních.  

V rámci pracovního trhu vznikají mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

vztahy, které musí být určitým způsobem regulovány. Avšak evropské pracovní právo 

není prostředkem, který by umožňoval regulovat oblast pracovněprávních vztahů, 

protože zatím není ustáleným pojmem. 

 

3.1  Pojem a p ředmět evropského pracovního práva 

Evropské pracovní právo zatím není standardním pojmem. Je úzce spojeno 

se sociální politikou Evropské unie, tím je i součástí koordinovaných politik 

a do značné míry ho tvoří právo základních svobod.  

Zjednodušenou formou se dá říci, že pracovní právo je souborem právních 

předpisů, které stanovují práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů.28 

Jiným způsobem lze pracovní právo také charakterizovat jako: „Relativně 

samostatný soubor právních norem, které upravují společenské vztahy vznikající 

při námezdní práci a vztahy s nimi úzce související.“29  

Námezdní práce je vykonávána ve vztahu podřízenosti a nadřízenosti. Tento 

vztah znázorňuje, že jde o práci, která je pod vedením a na účet nějakého subjektu, 

který organizuje práci, pracovní podmínky, výsledky práce a má užitek z této práce. 

Na druhou stranu samozřejmě nese hospodářské riziko související s výkonem práce.  

                                                 
28SERVAIS, J-M. Droit social de l´Union européenne. Bruxelles: Bruylant, S.A., 2008. 371 s. ISBN 978-
2-8027-2532-9.. 
29GALVAS, M. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2004. 671 s. 
ISBN 80-210-3558-7. 
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Pojem námezdní práce je aplikován proto, že předmětem regulace pracovního 

práva je činnost, která je vykonávána se záměrem dosažení výdělku, jehož nejčastější 

formou je mzda.  

V pracovním právu se používají termíny námezdní práce, jak již bylo řečeno, ale 

také závislá práce. Tyto termíny jsou však synonyma, mají tedy stejný význam.  

Závislá práce má tyto charakteristické znaky: je to osobní výkon práce 

zaměstnance podle instrukcí zaměstnavatele, pod jeho jménem, za plat nebo odměnu 

za odvedenou práci během pracovní doby nebo v dohodnuté stanovené době, který je 

vykonán na území pracoviště zaměstnavatele či na jiném domluveném místě, 

na náklady a zodpovědnost zaměstnavatele.  

Subjekt, který koná svoji práci podle pokynů zaměstnavatele a zároveň za tuto 

práci dostává odměnu se nazývá zaměstnanec. Subjekt, který formuje práci a pracovní 

podmínky je označen jako zaměstnavatel. Mezi těmito subjekty vzniká vztah, který je 

odborně pojmenován jako pracovněprávní vztah.  

Výkon práce je v pracovněprávních vztazích30 určen pravidly, kterými jsou 

jednota místa, činnosti, práce a času.  

3.2 Povaha evropského pracovního práva 

Nejen v Evropské unii, ale i ve většině zemí celého světa, je pracovní právo 

pokládáno za samostatné právní odvětví. Avšak samostatnost je relativní, protože 

veškerá právní odvětví jsou mezi sebou propojena vazbami a vztahy, které vytvářejí 

subsystémy jednoho velkého systému, čímž je právní řád.  

Jednotlivá právní odvětví mají mezi sebou vztahy o rozdílných intenzitách. 

Pracovní právo má blízký vztah s právem občanským a právem sociálního zabezpečení. 

Zejména je to dáno tím, že občanské právo a právo sociálního zabezpečení, byla 

vytvořena jako tzv. sociálně ochranná zákonodárství.31  

                                                 
30 Pracovněprávní vztah je právem uzpůsobený vztah mezi subjekty, který vzniká ve spojitosti s účastí 
těchto subjektů na pracovním procesu. 
31 Pracovní působení zaměstnance je předpokladem pro uskutečnění plnění v rámci sociálního 
zabezpečeni. 
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Pracovní právo, z hlediska usměrňování společenských vztahů, nelze zařadit pod 

právo veřejné či soukromé. Pro soukromé právo je příznačná rovnoprávnost subjektů 

a naopak pro právo veřejné nerovnoprávnost subjektů. Pracovní právo je 

soukromoprávním právem, které používá veřejnoprávní metody regulace pro zaručení 

sociálních práv.  

Pracovní právo uspořádává čtyři skupiny společenských vztahů: 

1) První skupinu tvoří vztahy, které jsou založené na výkonu práce za odměnu. 

Pracovněprávní normy z této oblasti upravují množství práce, velikost odměny 

patřící zaměstnanci za vykonanou práci, podmínky pro vykonání práce, atd. 

2) Druhou skupinu zastupují vztahy mezi zaměstnanci - sociální skupina 

zastoupená odborovými organizacemi a zaměstnavateli. Do té skupiny můžeme 

zařadit i vztah vznikající mezi zaměstnavatelem a jeho zastupitelem 

pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu práce, radou zaměstnanců 

a Evropskou zaměstnaneckou radou.32 

3) Třetí skupinu formují vztahy, jejichž cílem je ochrana základních 

pracovněprávních vztahů jako jsou: odpovědnost a náhrada škody, dohled 

nad bezpečností práce, dozor nad dodržováním pracovních předpisů, atd. 

4) Čtvrtá skupina zahrnuje vztahy vytvářející záruky a podmínky při uplatnění 

práva na zaměstnání. Vztahy jsou uskutečňovány mezi agenturami práce, 

zaměstnavateli a uchazeči o práci a úřady práce. 

3.3 Funkce pracovního práva  

Jako každé právní odvětví, má i pracovní právo své cíle a funkce určené 

společností, ke kterým má směřovat. Položme si otázku, jaké základní funkce by 

pracovní právo mělo plnit? Odpověď by zněla, že především ochrannou funkci, 

organizační a výchovnou. 

                                                 
32 Evropská zaměstnanecká rada se zřizuje u každého zaměstnavatele a v každé skupině zaměstnavatelů, 
kteří působí na území členských států Evropské unie s cílem informovat zaměstnance a jednat s nimi. 
Zaměstnavatel je povinen financovat vytvoření, činnost, jednání, tlumočení, cestovné a ubytování členům 
této rady. 
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3.3.1 Ochranná funkce 

„Ochranná funkce se projevuje především v tom, že pracovní právo posiluje 

právní pozici zaměstnance, dává mu v určitých případech více práv oproti právům 

zaměstnavatele.“33  

Ochrana zájmů zaměstnance, který je posuzován jako slabší článek pracovního 

vztahu, je důvodem vzniku pracovního práva. Pracovní právo má chránit zdraví 

a bezpečnost zaměstnance při práci, chránit těhotné ženy, omezit nerovné zacházení 

a zabraňovat zaměstnavateli k benevolentnímu jednání. Na druhou stranu samozřejmě 

pracovní právo také chrání zájmy zaměstnavatele. Pro příklad lze uvést povinnost 

ochrany majetku zaměstnavatele zaměstnancem nebo tříměsíční výpovědní lhůta, která 

poskytuje zaměstnavateli čas pro vyhledání náhrady za zaměstnance, který se rozhodl 

odejít ze svého pracovního místa.  

3.3.2 Organiza ční funkce 

Organizační funkce pracovního práva slouží především zaměstnavatelům, kteří 

mají možnost regulovat a organizovat práci svých zaměstnanců. Je proto stavěna 

do pozice protipólu ochranné funkce, která je připisována hlavně zaměstnancům.  

Normy pracovního práva poskytují zaměstnavateli nástroje pro řízení 

jednotlivých zaměstnanců a podniku. Příkladem je norma, dle které zaměstnavatel může 

mít vliv na datum dovolené a vymezit termín nástupu na dovolenou zaměstnanci tak, 

aby to vyhovovalo provozu podniku, de facto vlastním zájmům zaměstnavatele.  

Organizační funkce pracovního práva neslouží jen zaměstnavateli, ale na druhou 

stranu i zaměstnancům – optimalizuje chod pracovního procesu. Projevuje se 

v pravidlech způsobem ovlivňující postoj zaměstnanců k práci, pečlivost, kvalitu práce 

a zodpovědnost zaměstnanců.  

3.3.3 Výchovná funkce 
Výchovná funkce spočívá v ovlivnění chování lidí a jejich přístupu k pracovním 

povinnostem a dodržování pravidel. Těmito pravidly jsou svědomitá a řádná práce, 

dodržování pracovní morálky, řádné hospodaření s prostředky zaměstnavatele, atd. 

Všechna tato pravidla určitým způsobem souvisejí s morálkou a apelují na jakýsi 
                                                 
33GALVAS, M. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, 2004. 671 s. 
ISBN 80-210-3558-7. 
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morální kodex spočívající v pravidlech slušného chování, která jsou společností běžně 

přijímána.  

3.4 Orgány, instituce a mezinárodní organizace činné v oblasti 
pracovního práva 

Již v první kapitole byly zmíněny některé orgány a instituce Evropské unie, 

které mají souvislost se sociální oblastí. O těchto orgánech a institucích se nebudu 

znovu zmiňovat, avšak musím zde uvést, všechny orgány a instituce, které se zabývají 

pracovním právem.  

Pro orgány a instituce, které se zabývají převážně oblastí pracovního práva, je 

společným rysem ta skutečnost, že takřka ve všech spolupůsobí zástupci zaměstnavatelů 

i zaměstnanci společně.  

3.4.1 Stálý výbor pro zam ěstnanost 

Roku 1970 byl založen Stálý výbor pro zaměstnanost (Standing Committee 

for Employment), který zajišťuje permanentní dialog a konzultace mezi Radou, Komisí 

a dalšími sociálními partnery ke zlepšení koordinace v oblasti trhu práce členských 

zemí. Tento výbor umožňuje setkávání představitelů Komise Evropské unie, ministrů 

práce, zástupců odborů a zaměstnavatelů, na kterých se projednávají otázky 

zaměstnanosti. Dříve než instituce Evropské unie přijmou své rozhodnutí, zasahuje 

tento výbor a tak dává možnost konfrontace názorů, rozhodnutí ale nepřijímá. Schází 

se obvykle dvakrát až třikrát ročně za účelem koordinace politiky zaměstnanosti 

v členských státech.  

3.4.2 Výbor pro zam ěstnanost 

Na pomoc Radě při přijímání opatření proti nezaměstnanosti byl založen orgán 

nazývaný Výbor pro zaměstnanost (Employment Committee), který formálně vznikl 

rozhodnutím Rady v lednu roku 2000. Hlavní činnost výboru směřuje k monitoringu 

vývoje zaměstnanosti, přípravě jednání Rady, podávání zpráv a doporučení a k zajištění 

výměny informací. Výbor je složen ze dvou zástupců z každého členského státu, 

zástupce Evropské komise a Generálního sekretariátu Rady. Dále má dva podvýbory: 

podvýbor pro indikátory a ad hoc pracovní skupinu.  
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3.4.3 Rada pro zam ěstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu 
spot řebitele 

Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele 

(Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council) je dalším z řady 

nápomocných orgánů. Jejím úkolem je zvýšit životní úroveň a kvalitu života občanů 

především pomocí vytvoření kvalitních pracovních míst a vysokou 

úrovní sociální ochrany, ochranou zdraví a spotřebitelských zájmů. Tato 

rada se skládá z ministrů, kteří jsou zodpovědní za zaměstnanost, 

sociální politiku, ochranu spotřebitele, zdraví a rovné příležitosti. Jejich setkání probíhá 

zpravidla čtyřikrát ročně.  

3.4.4 Úřad pro výb ěr personálu Evropských spole čenství 

Roku 2003 zahájil svoji činnost Úřad pro výběr personálu Evropských 

společenství (European Personnel Selection Office), jehož činností je příprava 

otevřených výběrových řízení pro výběr pracovníků do všech orgánů a institucí 

Evropské unie. Výhodou je, že spojuje zdroje z různých evropských institucí a tím 

umožňuje žadatelům o práci podat žádost pouze na jednu adresu, což přináší lepší 

koordinaci plánování při náboru úředníků. 

3.4.5 Poradní výbor pro bezpe čnost, hygienu a ochranu zdraví p ři 
práci 

Poradní výbor pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci (Advisory 

Committee for Safety, Hygiene and Health at Work) se řadí mezi konzultativní orgány, 

ve kterých jsou zástupci z obchodní i pracovní oblasti současně. Hlavním cílem je 

napomáhat Komisi při přípravě a implementaci činností v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, zvláště potom k rozvoji tripartitní spolupráce mezi státními orgány, 

zaměstnavatelskými svazy a odborovými organizacemi na celoevropské úrovni. Výbor 

se dvakrát ročně schází na plenárních zasedáních. Těchto zasedání se účastní národní 

tripartitně složené delegace ze zástupců vlád, zaměstnavatelů a odborů. Každá zájmová 

skupina má zde jednoho reprezentativního zástupce.  

Dále v oblasti pracovního práva existují mezirezortní výbory a neformální 

skupiny, které jsou složeny ze zástupců organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců. Tyto 

výbory a skupiny působí v odvětví jako je železniční doprava, silniční doprava, námořní 

doprava, civilní letectví, zemědělství, rybářství, poštovní služby a telekomunikace. 
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3.4.6 Mezinárodní organizace práce 

Mezinárodní organizace práce (International Labour 

Organization) je institucí, která si klade za svůj cíl podporu sociální 

spravedlnosti, mezinárodně uznávaných lidských a hlavně práv 

pracovních. Tato organizace byla založena již roku 1919 a roku 1946 

se stala první specializovanou organizací, která byla přijata do systému Organizace 

spojených národů. Sídlem této organizace je švýcarská Ženeva. Organizace sdružuje 

18334 zemí z celého světa a je financována prostřednictvím příspěvků členských států 

v rámci schváleného rozpočtu. 

Hlavní činností je formulace, příjímání a prosazování mezinárodních pracovních 

standardů, které jsou přijímány ve formě úmluv, protokolů a doporučení. Jedná 

se zejména o tyto oblasti: svoboda odborového sdružování a výkonu odborových práv, 

kolektivní vyjednávání, odstranění nucené práce, rovnost příležitostí a zacházení, atd. 

Dále poskytuje technickou pomoc v oblastech profesního vzdělávání a rehabilitace, 

politice zaměstnanosti, sociálním zabezpečení, pracovních statistikách a bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci. Pro nezávislé zaměstnanecké a zaměstnavatelské organizace 

poskytuje školící a poradenské služby.  

Mezinárodní organizace práce je složena ze tří hlavních orgánů, kterými jsou: 

Mezinárodní konference práce, Správní rada a Mezinárodní úřad práce.  

Mezinárodní konference práce je uskutečňována každým rokem v červnu 

v Ženevě. Každý členský stát má zde své dva vládní delegáty (od zaměstnanců 

a od zaměstnavatelů). Na této konferenci se přijímají mezinárodní pracovní standardy, 

probíhají diskuze o pracovních a sociálních otázkách celosvětového významu, volí 

se členové Správní rady a přijímá se rozpočet Mezinárodní organizace práce.  

Správní rada je výkonným orgánem Mezinárodní organizace práce scházející 

se třikrát ročně v Ženevě. Skládá se z 56 řádných a 66 zastupujících členů. Permanentně 

je obsazeno deset vládních míst zástupci tzv. hospodářsky významných států a zbývající 

členové jsou voleni s ohledem na poměrné zastoupení jednotlivých zeměpisných 

oblastí. Autonomně jsou voleni zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců. Správní rada 

                                                 
34 183 členů ke dni 10. února 2010 
 International Labour Organization [online]. 2010, duben [cit. 2010.04.23]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm>. 
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rozhoduje o politice, realizace programů a programu činnosti Mezinárodní organizace 

práce.  

Mezinárodní úřad práce je stálým sekretariátem Mezinárodní organizace práce, 

v jehož čele stojí generální ředitel35 volený Správní radou na pětileté období. Úřad 

provozuje i výzkumné a dokumentační středisko a nakladatelství, které vydává široké 

spektrum specializované literatury.  

Tyto orgány rozhodují o stížnostech členských států a organizací, které zastupují 

zaměstnance nebo zaměstnavatele. V případě nalezení nedostatků může Mezinárodní 

organizace práce žádat po dotčeném členském státě nápravu. Jedná-li se o porušení 

svobody sdružování může být rozhodováno nejen o stížnostech proti státům, které jsou 

členy, ale v určitých případech i státech, které nejsou členy Mezinárodní organizace 

práce. Žádný orgán nemá však mezinárodní soudní pravomoc. Ve sporech, které 

se týkají dodržování úmluv mezi členskými státy, rozhoduje Mezinárodní soudní dvůr 

Organizace spojených národů. 

3.4.6.1  Mezinárodní vzdělávací středisko Mezinárodní organizace 
práce 

Mezinárodní vzdělávací středisko Mezinárodní organizace práce (International 

Training Centre – International Labour Organization) 

napomáhá Mezinárodní organizaci práce při plnění 

hlavního cíle, jímž je podpora dobrých pracovních 

podmínek pro všechny lidi na celém světě. Středisko bylo založeno roku 1964 a jeho 

sídlem je italský Turín. Středisko soustřeďuje, vypracovává a rozšiřuje zkušenosti 

ohledně problémů týkajících se světa práce na globální úrovni.  

Středisko je neziskovou organizací, která je financována Mezinárodní organizací 

práce společně s italskou vládou. Dále mohou přispívat ostatní vlády, soukromí dárci, 

specializované agentury a nadace. Další finanční a technická pomoc přichází 

od Organizace spojených národů, Světové banky, Evropské unie a Regionální rozvojové 

banky. 

                                                 
35 Juan Somavía z Chile 
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Původním záměrem střediska byla koncepce odborného a profesního vzdělávání. 

Postupem času se ale středisko změnilo v ústav, který umožňuje postgraduální 

vzdělávání a vzdělávání při zaměstnání na velmi vysoké úrovni. Středisko skýtá 

možnost vzdělávání nejen pro Evropu, ale také pro Afriku, Asii, Pacifik, Arabské státy 

a Spojené státy americké. Každý rok zde provozuje více než 450 programů a projektů, 

kterých se účastní kolem 11 000 lidí z více než 180 zemí světa.  

3.5 Harmonizace evropského pracovního práva 

Hlavní metodou evropského zákonodárství je obsahová harmonizace 

jednotlivých úprav pracovního práva. Na základě věcných zadání, která jsou obsažena 

ve směrnicích, je zajištěna existence samostatných, avšak bezrozporných právních 

úprav členskými státy. Jsou zde pravidla umožňující zajištění samostatných národních 

úprav stanovená minimálním standardem, nad který mohou jednotlivé členské státy 

vykonávat právní úpravy vhodnější pro jejich pracovníky. 

Evropské pracovní právo se nedotýká pouze účastníků pracovního poměru, které 

je nazýváno individuálním pracovním právem. Mimo zaměstnavatelů a zaměstnanců 

upravuje právní poměry zaměstnaneckých odborů a svazů, stejně tak i národních 

orgánů, spolurozhodování v podnicích, nositelů zákonného nebo závodního starobního 

pojištění, dále se týká i vnitrostátního zákonodárce, podobně jako i příslušných 

vnitrostátních orgánů souhrnně nazývané pod pojmem kolektivní pracovní právo.  

Pracovní právo Evropské unie je však především v působnosti jednotlivých 

členských států a sociálních partnerů, mezi státy se navzájem výrazně odlišují. Evropské 

pracovní právo neupravuje vznik, změnu ani skončení pracovního poměru. Tato oblast 

je přenechána v kompetenci jednotlivých členských států. 

3.5.1 Oblasti harmonizovaného pracovního práva 

1) Pracovní podmínky – pracovní doba, insolventnost zaměstnavatele, převod 

podniků, kolektivní propouštění, Evropská podniková 

rada, informační povinnost, ochrana mladistvých, práce 

na částečný úvazek, vysílání pracovníků, ochrana 

zvláštních skupin (těhotné, kojící matky, zdravotně 

postižení, mladiství, atd.), 
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2) Ochrana zdraví a bezpečnost při práci – minimální bezpečnostní požadavky 

na pracovišti, ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců, 

ochrana před různými látkami a vlivy, 

3) Kolektivní pracovní právo – kolektivní vyjednávání, smluvní právo sociálních 

partnerů, sdružování zaměstnanců, spolurozhodování 

a spoluúčast zaměstnanců, podnikové rady, 

4) Rovné podmínky  – zásada stejného odměňování, rovného přístupu, stejného 

zacházení a odstraňování diskriminace, 

5) Pohyb pracujících  – zrušení omezení, právo pobytu na území jiného členského 

státu, koordinace opatření. 

3.6 Prameny evropského pracovního práva 

Právo Evropské unie tvoří zvláštní autonomní právní řád, který je složen 

z vlastních právních pramenů. Ty se odlišují od právních řádů, které mají jednotlivé 

členské státy, avšak který se současně vyčlenil z jejich mezinárodněprávního zakotvení.  

Právo Evropské unie se rozděluje na primární, sekundární právo a tzv. nepsané 

právo. 

3.6.1 Primární prameny evropského pracovního práva 

Primární právo evropského pracovního práva je vytvořeno akty jednotlivých 

členských států a má ústavní charakter nacházející se hlavně v zakládajících smlouvách. 

Jedná se tedy především o Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli 

z roku 1951, Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství a Smlouvu 

o založení Evropského atomového společenství pocházející z roku 1957. 

Dále se primární právo nachází také ve smlouvách o změnách nebo 

ve smlouvách doplňující zakládající smlouvy a v přílohách a v protokolech, které jsou 

připojeny k těmto smlouvám, avšak až po dohodě, která proběhla mezi jednotlivými 

členskými státy. Mezi prameny primární práva patří i mezinárodní smlouvy, které jsou 

uzavírány jako asociační dohody a smlouvy ohledně přistoupení jednotlivých členských 

států.  
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Pro sociální oblast, včetně pracovního práva, má zásadní význam hlavně 

Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství z roku 1957. Nesmíme 

však opomíjet aktuální Lisabonskou smlouvu pozměňující Smlouvu o Evropské unii 

a Smlouvu o založení Evropského společenství, která vstoupila v platnost 

1. prosince 2009, přinášející změny v některých článcích, které se dotýkají sociální 

oblasti. 

3.6.2 Sekundární prameny evropského pracovního práv a 

Nejvýznamnější prameny práva, kromě norem primárního práva, jsou obsaženy 

v sekundárním právu. Prameny sekundárního práva jsou prameny nižší právní síly, které 

musí být v souladu s prameny primárního práva.  

Vydávanými právními akty sekundárního práva jsou směrnice, nařízení, 

doporučení, rozhodnutí a stanoviska.  

Směrnice je normativní právní akt zavazující dosažení určitého výsledku během 

určité doby, avšak formy a prostředky, kterými má být tohoto cíle dosaženo, jsou 

ponechány ve vnitrostátní kompetenci. Z toho vyplývá, že je závazná jen pro ty členské 

státy, kterým je určena. Jejím účelem je harmonizovat obsah právních předpisů uvnitř 

jednotlivých členských států.  

V pracovním právu můžeme rozlišovat dva typy směrnic z hlediska jejich 

struktury a působení. Na straně jedné existují směrnice obsahující obecné cíle 

a relativně abstraktní zadání, na straně druhé existují směrnice obsahující relativně 

detailní právní úpravu, kterou lze bezprostředně aplikovat a která v podstatě vylučuje 

volný prostor členských států při jejich provádění.  

Méně častými nástroji v pracovním právu jsou nařízení. Nařízení je obecně 

závazný právní normativní akt přímo aplikovatelný ve všech členských státech. Je 

to tedy závazné pravidlo platící v okamžiku, kdy vstoupí v platnost ve všech 

jednotlivých členských státech. Nařízení je využíváno tedy v případech tam, kde je 

zapotřebí vzniku přímé společné právní úpravu, která je relativně nezávislá 

na vnitrostátním právu jednotlivých členských zemí, na určitou otázku. Není-li 

ojediněle stanoveno jinak, tak nařízení může být přímo závazné nejen pro členské státy, 

ale také pro jejich občany. Ti se mohou dovolávat jeho znění u národních soudů nebo 
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i u Evropského soudního dvora. Nařízení je pro evropské právo tím, čím je zákon 

pro vnitrostátní právo a je závazné v celém svém rozsahu.  

Rozhodnutí je dalším typem tvořící sekundární právo. Jedná se o normativní 

právní akt přímo zavazující ve všech svých částech ty, kterým je určen. Rozhodnutí 

může být určeno jak konkrétním členským státům, tak i jeho právnické osobě jiné 

než státy nebo dokonce i fyzické osobě.  

Doporučení a stanoviska jsou nezávaznými právními akty sekundárního práva. 

Jejich nerespektování nelze právně postihnout, protože jejich role je pouze pomocná. 

Většinou bývají adresována jednomu, méně často i více subjektům. Zpravidla jsou 

vydávána za účelem informování adresáta nebo pro vysvětlení určité situace 

či skutečnosti.  

3.6.3 Všeobecné právní zásady evropského pracovního  práva 

Všeobecné právní zásady vytvářejí nepsaný evropský pramen práva. Podporují 

rozvoj výkladu práva v harmonii s principem spravedlnosti a jsou využívány k vyplnění 

mezer, které existují u psaného práva. Při aplikaci práva jsou všeobecné právní zásady 

používány prostřednictvím judikatury Evropského soudního dvora. Všeobecné právní 

zásady dělíme do čtyř kategorií. 

Do první kategorie všeobecných právních zásad řadíme základní práva osob. 

Evropský soudní dvůr považuje za základní práva osob svobodu povolání, svobodu 

sdružování a koalic, svobodu náboženství a vyznání, zásadu rovnosti, důvěrnost 

v písemném styku s právníkem, úctu k soukromému a rodinnému životu, 

nedotknutelnost obydlí, svobodu vyjadřování a práva na informace, právo na nestranný 

nezávislý soud, právo na obhajobu, právo na spravedlivý proces a svobodu volby 

obchodního partnera.  

Zásady mezinárodního práva se řadí do druhé kategorie všeobecných právních 

zásad. Zde patří zásada teritoriality a zásada nemožnosti státu v odepření svým vlastním 

státním příslušníkům právo vstoupit a setrvávat na jeho území.  

Třetí kategorii tvoří zásady, které jsou odvozeny z právních řádů jednotlivých 

členských států. V některých případech je Evropský soudní dvůr pověřen primárním 

právem zohlednit právní národní řády členských států při výkladu komunitárního práva. 
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Jde o zásadu legitimního očekávání, která představuje zásadu možnosti udržení daného 

právního stavu pro jednotlivce a ochranu jeho osoby proti změně, která touto osobou 

nemohla být předpokládána. Dále se jedná o zásadu ochrany dobré víry, zásadu ochrany 

nabytých práv v oblasti sociálních práv a zásadu právní jistoty, při které se jednotlivec 

může dožadovat jasnosti, předvídatelnosti a spolehlivosti platné právní úpravy.  

Do čtvrté kategorie všeobecných právních zásad spadají zásady, které jsou 

odvozeny z komunitárního právního řádu, čímž se myslí ze zakládajících smluv. Zde 

se řadí princip solidarity, zákaz diskriminace na základě národnosti, rovnost členských 

států mezi sebou a zásada volného pohybu. 

3.7 Pracovní právo v primárním právu Evropské unie 

3.7.1 Volný pohyb osob 

Zásada volného pohybu osob je významnou oblastí pracovního práva, kterou 

upravuje primární právo Evropské unie. Volný pohyb osob je zakotven 

v čl. 2 Lisabonské smlouvy36.  

Volný pohyb nejen osob, ale i zboží a kapitálu je předpokladem fungování 

společného trhu, ale také zároveň zaručuje svobodou pracovníkům zlepšením 

pracovních a životních podmínek.  

Volný pohyb osob a obzvláště pracovníků tvoří základní kámen Evropské unie. 

Prvotní význam volného pohybu osob byl interpretován jako právo na změnu pobytu 

v rámci jakéhokoli členského státu Evropské unie za účelem pracovní činnosti 

či podnikání. Ratifikací Amsterodamské smlouvy roku 1997 došlo ke změně, kdy volný 

pohyb osob přestal být pouze vázán na ekonomickou činnost.  

S volným pohybem osob dále souvisí občanství Evropské unie, kdy se jedná 

o právo svobodně se pohybovat a setrvávat na území členských států, právo na ochranu 

konzulárními a diplomatickými úřady členských států ve třetích zemích, právo jít 

k volbám a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v komunálních volbách, 

právo podávat stížnost evropskému ombudsmanovi37, právo komunikovat s úřady 

                                                 
36 původně čl. 2 a 3 odstavec 1 písmeno c ve Smlouvě o založení Evropského hospodářského společenství 
37 od 1. dubna 2003 - P. Nikiforos Diamandouros  
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a institucemi Evropské unie v jednom ze smluvených oficiálních jazyků a právo 

podávat petici k Evropskému parlamentu.  

Ústředním bodem práva volného pohybu osob zůstává volný pohyb pracovníků 

(zaměstnanců), který je upraven v čl. 39 až 42 Lisabonské smlouvy38. Svoboda pohybu 

pracovníka zahrnuje práva na vycestování ze země původu pracovníka, právo 

na svobodný vstup do jiného členského státu, právo na přístup k pracovnímu trhu, právo 

provozovat odbornou (profesní) činnost v jiném členském státě a právo na svobodný 

pohyb v tomto státě, a to i po ukončení pracovní činnosti.  

V primárním právu Evropské unie a ani v národním právu členských států není 

definován pojem pracovník. Pojem pracovník lze definovat jako osobu, která vykonává 

po určitou dobu reálnou ekonomickou činnost a to ve prospěch jiné osoby, pod jejímž 

vedením plní úkoly, za které je peněžitě odměněn.  

Právo na svobodný pohyb pracovníka působí přímo i na vztah k zaměstnavateli. 

Zejména to platí ohledně povinnosti zaměstnavatele nakládat s pracovníky za stejných 

podmínek, bez ohledu na jejich původ. Zásada rovného nakládání se nevztahuje jen 

na pracovní poměr, ale zahrnuje i všechna sociální plnění a životní podmínky.  

Svoboda pohybu se také vztahuje na manžela, děti a zahrnuje široký okruh 

rodinných příslušníků zaměstnance. Zahrnuje dokonce zaměstnance, který již není 

v produktivním věku, i osoby ve vzdělávacím procesu, stejně tak i jejich rodinné 

příslušníky. Ve velmi značném rozsahu mají nárok na rovnoprávný přístup ke všem 

sociálním dávkám a podporám, které přísluší tuzemcům. Příslušníci evropského 

pracovníka (zaměstnance) odvozují své právní postavení od práv evropského 

pracovníka (zaměstnance). Využívají jich však jen v té míře, v jaké ji používá sám 

pracovník (zaměstnanec). Pro zajištění svobody pohybu pracovníků v Evropě slouží též 

právo na uznání diplomů a jiných průkazů o vzdělání.  

Hranice svobody volného pohybu může být omezena pouze z důvodu veřejné 

bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku a ochrany zdraví.  

                                                 
38 články souhlasí s původními ve Smlouvě o založení Evropského hospodářského společenství, v čl. 42 
došlo k drobným úpravám změnou použitých slov 
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Právo volného pohybu pracovníků se nevztahuje na zaměstnance ve veřejné 

správě. Dle komunitárního práva se zaměstnáním ve veřejné správě rozumí takové 

pracovní pozice, při kterých jejich výkon znamená přímou nebo nepřímou účast 

na výkonu občanských oprávnění a tento výkon je spojen s plněním takových úkolů, 

které jsou směřovány na plnění obecných zájmů států nebo jiného veřejného zájmu. 

Předpokládá se tedy zvláštní oddanost takové osoby ke státu, stejně tak i jako 

vzájemnost práv a povinností, které zakládají a souvisejí s tímto občanským svazkem. 

3.7.2 Zaměstnanost 

Jedním z nejzávažnějších problémů všech států Evropské unie se postupem času 

stala zaměstnanost a s ní související nezaměstnanost. Maastrichtská smlouva z roku 

1993 tento problém ještě neřešila, teprve až v roce 1994 dochází ke změně a to 

na zasedání Evropské rady v Essenu. Zde byly ustanoveny priority pro vytvoření 

nových pracovních míst a členské státy dostaly za úkol vytvořit víceletý program 

zaměstnanosti a Komise měla být o dosažených výsledcích tohoto programu 

informována. Hlavní pozornost byla zaměřena na dlouhodobou nezaměstnanost, 

nezaměstnanost mladistvých a rovné příležitosti. Na zasedání Evropské rády 

v Amsterodamu roku 1997 došlo k zásadní změně. Hlavy států a předsedové vlád 

se shodli, že je nutné zařadit politiku zaměstnanosti do společných zájmů Evropské 

unie.  

Díky krizovému stavu zaměstnanosti byla Evropskou radou v roce 1997 

schválena rezoluce O růstu zaměstnanosti. Ta vyslovovala nezbytnost přijetí opatření, 

která by směřovala ke snížení nezaměstnanosti. Dále proběhlo mimořádné zasedání 

Evropské rady v Lucemburku, kde jednotlivé členské státy měly vytvořit tzv. Národní 

akční plán zaměstnanosti. Byly také stanoveny čtyři hlavní pilíře v oblasti 

zaměstnanosti Evropské unie:  

1) podnikání, 

2) způsobilost k získání zaměstnání 

3) podpora přizpůsobování podniků a jejich zaměstnanců, 

4) vytváření rovných příležitostí na trhu práce.  
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Oblast zaměstnanosti upravují články 125 až 130 Lisabonské smlouvy.39 Je zde 

stanovena koordinovaná strategie v politice nezaměstnanosti, která se opírá hlavně 

o podporu kvalifikace, vzdělání, přizpůsobivosti pracovníka a schopnosti trhu včas 

reagovat na hospodářské změny. Úkolem Evropské unie a jejich členských států je 

spolupracovat a koordinovat rozvoj strategie zaměstnanosti k dosažení cílů, které byly 

stanoveny v čl. 2 Lisabonské smlouvy.  

V oblasti zaměstnanosti se využívá tzv. soft law,40 které ukládá členským států 

povinnosti bez přítomnosti právního postižení. Ve skutečnosti to znamená, že byl 

vytvořen systém nástrojů k uskutečnění společného postupu v boji se zaměstnaností 

za pomocí kontrolního mechanismu v podobě prověrek.  

3.7.3 Sociální politika 

V primárním právu jsou zakotveny v článcích 136 až 148 Lisabonské smlouvy41 

nejvýznamnější ustanovení, které se týkají oblasti pracovního práva. Dle těchto článků 

si jsou členské státy vědomy sociálních práv a napomáhají zaměstnanosti, podporují 

zlepšení životních a pracovních podmínek, boj proti vyloučení, usnadňují rozvoj 

lidských zdrojů za účelem dlouhodobé vysoké zaměstnanosti, atd. K dosažení těchto 

bodů Evropská unie podporuje a doplňuje činnost členských států u zlepšování 

pracovního prostředí vedoucího k ochraně zdraví a větší bezpečnosti pracovníka, 

pracovních podmínek, sociálního zabezpečení a sociální ochrany pracovníka, ochrany 

pracovníků při ukončení pracovního poměru, podmínek zaměstnávání státních 

příslušníků třetích zemích, zapojování osob vyloučených z pracovního trhu, rovných 

příležitostí na trhu práce pro ženy a muže, rovného zacházení na pracovišti 

a modernizaci systémů sociálního zabezpečení.  

V článku 138 a 139 Lisabonské smlouvy je popsán sociální dialog. Úkolem 

Komise je zajištění podpory při jednání stran a zaručení konzultace mezi sociálními 

partnery. Komise má povinnost ještě před předložením návrhů, konzultovat zaměření 

otázek ze sociální oblasti se sociálními partnery. Sociální dialog může po dohodě vést 

ke smluvním vztahům a dohodám.  
                                                 
39 shodují se s původními články ve Smlouvě o založení Evropského hospodářské společenství 
40 měkké právo, které není právně závazné, pouze morálně vymahatelné. Vydává ho Rada nebo Komise 
ve formě stanovisek nebo doporučení. 
41 Číslování článků se shoduje s původními čísly ve Smlouvě o založení Evropského hospodářského 
společenství, pouze byly upraveny dílčí odstavce. Celý název hlavy „Sociální politika, všeobecné 
a odborné vzdělávání a mládež“ je v Lisabonské smlouvě nahrazen názvem „Sociální politika“. 
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Podle čl. 140 Komise usnadňuje koordinaci činností za účelem dosažení všech 

stanovených cílů v oblasti sociální politiky a podporuje spolupráci mezi členskými 

státy. Jedná se především o oblast zaměstnanosti a pracovního práva, ochranu zdraví 

při práci a ochranu před nemocemi získanými z povolání, atd.  

V článku 141 je upravena zásada rovného zacházení s muži a ženami. Znamená 

to tedy, že mají právo na stejnou odměnu za odvedení stejné práce a každý členský stát 

je povinen zajištěním této zásady. Pracovní právo Evropské unie odlišuje od sebe 

zásadu rovného zacházení s muži a ženami, která zahrnuje profesionální život 

zaměstnance a pojem, kterým je právo na rovné příležitosti, který se vztahuje jen 

na postoj k zaměstnávání.  

Odměna za stejnou práci je vypočítána u úkolové mzdy podle stejné sazby 

a u časové odměny za práci stejné hodnoty vyjadřuje rovnost odměňování 

bez diskriminace při odlišování pohlaví. K zajištění úplné rovnosti pohlaví v profesním 

životě není bráněno členským státům zachovat nebo případně zavést opatření, která 

umožní poskytnout výhody méně zastoupenému pohlaví nebo pro poskytnutí vyrovnání 

nevýhod v profesní kariéře.  

Na základě čl. 142 se členské státy vynasnaží o zachování stávajících 

rovnocenných systémů v oblasti placené dovolené.  

3.8 Deklaratorní dokumenty 

Specifickou kategorií dokumentů tvoří deklaratorní dokumenty, které jsou 

nezařaditelné jak do primárního, tak ani do sekundárního práva Evropské unie. Tyto 

dokumenty mají deklaratorní povahu, což znamená, že jsou právně nezávazné. 

Mezi deklaratorní dokumenty patří Charta základních sociálních práv 

pracujících a až do přijetí Lisabonské smlouvy patřila i Listina základních práv 

Evropské unie.42 Tato politická deklarace se stala ratifikací Lisabonské smlouvy 

součástí primárního práva.43 

                                                 
42 někdy užíván název – Charta základních práv Evropské unie, která spojuje v jednom dokumentu 
občanská, politická, hospodářská a sociální práva občanů a lidí, kteří žijí na území Evropské unie. 
43 Podrobněji v podkapitole 1.1.2 
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3.8.1 Charta základních sociálních práv pracujících  

Charta základních sociálních práv pracujících44 byla přijata roku 1989 

na jednání Evropské rady ve Štrasburku poté, co s ní v roce 1988 vystoupil Jacques 

Delors na zasedání Evropské odborové federace. Jak již je výše zmíněno, jedná 

se o právně nezávazný dokument, protože je pouze deklarací, jejíž obsah formuluje 

základní sociální a hospodářská práva pracujících.  

V souvislosti v přijetím Sociální charty se ukázalo, jak je obtížné dosáhnout 

celoevropského konsensu v oblasti sociální politiky. V době jejího vzniku bylo 

12 členských států, ale Sociální chartu podepsalo jen 11 z nich. Velká Británie ji 

odmítla podepsat z důvodu, že zakotvuje velkou ochranu pracujícím a tím poškozuje 

zájmy podnikání a možnosti dosahování konkurenceschopnosti. Na druhou stranu Itálie 

byla zemí, která striktně požadovala prosazení jejího obsahu. Dřívější velcí spojenci, 

Francie a Německo, zaujali odlišný postoj. Podle nich měla Sociální charta pouze 

deklarovat zásady a nikoli jimi státy zavazovat.  

Obsah Sociální charty vzešel z úmluv Evropské sociální charty Rady Evropy 

a Mezinárodní organizace práce. Sociální charta je tvořena preambulí, která stanovuje 

podporu zaměstnanosti v sociální oblasti a ekonomické oblasti. Další dvě dílčí části 

obsahují základní sociální práva pracovníků a odpovědnost členských států za jejich 

uskutečnění.  

První část, která obsahuje základní sociální práva pracovníků, se dělí na dvanáct 

oblastí: 

1) právo na svobodu pohybu, 

2) právo na zaměstnání a odměňování za přesčasovou a noční práci, 

3) podpora pracovních a životních podmínek, 

4) právo na sociální ochranu, 

5) právo na sdružování a kolektivní vyjednávání, 

6) právo na odborný výcvik a vzdělávání po celý pracovní život, 

7) právo na rovné zacházení s muži a ženami, 

                                                 
44 dále jen Sociální charta 
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8) právo pracovníků na informace a účast na řízeni, 

9) právo na ochranu zdraví při práci, 

10) právo dětí a mladistvých na ochranu, 

11) právo starých lidí na přiměřenou životní úroveň garantovanou státem, 

12) právo na ochranu invalidních osob a integraci handicapovaných. 

Druhá část se pod pohrůžkou sankcí zaobírá realizací Sociální charty 

jednotlivými členskými státy. Uskutečnění sociálních opatření a dodržení základních 

sociálních práv má být zabezpečeno pomocí legislativních opatření a kolektivních 

smluv.  

3.9 Pracovní právo v sekundárním právu Evropské uni e 

Důležitými prameny pracovního práva jsou i sekundární právní akty – nařízení 

a směrnice. Z hlediska právních vztahů, které jsou těmito právními normami upraveny, 

jsou děleny v pracovním právu na individuální a kolektivní.  

3.9.1 Volný pohyb pracovník ů 

V oblasti volného pohybu je důležitou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

č. 2004/38/ES o právu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků svobodně 

se pohybovat a pobývat na území členských států, která umožňuje v čl. 4 opustit 

území.45 Z toho vyplývá, že všichni občané Evropské unie, kteří mají platný průkaz 

totožnosti nebo cestovní pas a jejich rodinní příslušníci, i když nejsou státními 

příslušníky žádného členského státu, mohou opustit území členského státu a odejít 

do jiného členského státu. 

U volného pohybu pracovníků je také nutné zabezpečit právo na vstup a právo 

pobytu. Právo na vstup upravuje čl. 5 a právo pobytu upravuje čl. 6 a 7 stejné směrnice. 

Právo pobytu je však rozděleno na dvě kategorie. První kategorii je zachycena 

v čl. 6, který upravuje pobyt do 3 měsíců na území jiného členského státu tak, 

že dotyčná osoba nepodléhá speciálním podmínkám nebo formalitám. Druhou kategorii 

zajišťuje čl. 7, který popisuje podmínky práva na pobyt delší než 3 měsíce, když je 

osoba ve státě zaměstnána nebo je samostatně výdělečně činná. Na druhé straně pokud 

osoba není ekonomicky aktivní, tak musí disponovat dostatkem finančních prostředků 

                                                 
45 dříve upraveno ve směrnici Rady č. 68/260/EHS 
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a musí se účastnit zdravotního pojištění hostitelského státu, nebo se musí jednat 

o studující osobu nebo rodinného příslušníka, který následuje a doprovází občana 

Evropské unie.  

Dále směrnice v čl. 2446 zachycuje právo rovného zacházení vztahující 

se k zaměstnání, daňovým a sociálním výhodám, pracovním podmínkám, k možnosti 

zvyšování kvalifikace, bytovým podmínkám a odborovým právům stejně, jako by 

se jednalo o příslušníky státu.  

3.9.2 Pracovní doba 

Úpravy pracovní doby se týká směrnice Rady č. 2003/88/ES.47 Mezi základní 

principy směrnice patří stanovení minimálních požadavků, které se týkají bezpečnosti 

a ochrany zdraví při úpravě pracovní doby: právo na minimální dobu denního 

odpočinku, kterou je jedenáct hodin po sobě jdoucích během 24 hodin; limit pro týdenní 

pracovní dobu nesmějící překročit v průměru 48 hodin; přestávka během pracovní doby, 

pokud je pracovník ve službě déle než 6 hodin; placená dovolená za kalendářní rok 

v délce trvání nejméně čtyř týdnů; ochrana v případě noční práce, která v průměru 

nesmí přesahovat osm hodin za 24 hodin; posuzování zdravotního stavu; práce 

na směny, atd. 

Směrnice je vztažena na všechna odvětví pracovních činností s výjimkou 

námořníků. Směrnice také připouští výjimky z uvedených pravidel a to zejména 

z důvodu povahy některých příslušných činností. Příkladem jsou vrcholoví řídící 

pracovníci, kteří si mohou sami určovat pracovní dobu nebo pracovníci vykonávající 

náboženské obřady v kostelech. 

3.9.3 Rovné zacházení s muži a ženami 

V této oblasti bylo vydáno několik směrnic, avšak k nejvýznamnějším z nich 

patří směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/54/ES48 o zavedení zásady 

rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání 

a povolání.  

                                                 
46 dříve upraveno nařízením Rady č. 1612/68/EHS 
47 dříve upraveno směrnicí Rady č. 93/104/ES 
48 dříve upraveno směrnicí Rady č. 76/207/EHS 
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Například v čl. 2 jsou uvedeny definice přímé a nepřímé diskriminace, 

obtěžování a sexuálního obtěžování. Článek dále zahrnuje jakékoli méně příznivé 

zacházení, které vychází z odmítnutí takového chování nebo podvolení se mu; navádění 

k diskriminaci a nepříznivého zacházení se ženou z důvodu těhotenství nebo mateřské 

dovolené.49  

V případě diskriminace na základě pohlaví, tentokráte z oblasti důkazního 

břemene, slouží stejná směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/54/ES50. Cítí-li 

se osoba nedodržením zásady rovného zacházení poškozena a předloží soudnímu 

orgánu důkazy, ze kterých je možné vyvodit přímou nebo nepřímou diskriminaci, 

důkazní břemeno je na žalovaném.  

3.10 Evropské právo pracovní ochrany v sekundárním právu  

Evropské právo pracovní ochrany lze rozčlenit na dvě rozsáhlé oblasti. První 

oblastí je oblast sociální pracovní ochrany a druhou oblastí je oblast technické pracovní 

ochrany. V následujících podkapitolách budou uvedeny jen některé z nich. 

3.10.1 Směrnice o ochran ě mladistvých p ři práci 

Pro mladé lidi v práci musí být stanoveny zvláštní pracovní podmínky, které 

upravuje směrnice Rady č. 94/33/ES zajišťující ochranu mladých lidí v práci, kteří jsou 

mladší osmnácti let, z důvodu rozdílné potřeby rozvoje, přístupu k povolání 

a odborného výcviku. Zaměstnavatel je povinen dodržet bezpečné pracovní podmínky 

k ochraně bezpečnosti a zdraví při práci mladistvých zaměstnanců, zákaz některých 

prací, zákaz výkonu práce před vzděláním ohrožující duševní, morální a tělesný rozvoj.  

Ve směrnici je dále pojednáváno o zákazu dětské práce a o nejnižší věkové 

hranici pro zaměstnávání dětí, která se v jednotlivých členských státech odlišuje 

dle délky školní povinné docházky a zároveň hranicí, kterou je patnáct let.  

Směrnice připouští (se souhlasem Mezinárodní organizace práce) výjimky 

pro zaměstnávání dětí, které jsou starší čtrnácti let. Zůstávají však přísná omezení délky 

pracovní doby a noční práce. V týdnu, kdy neprobíhá školní výuka, může pracovní doba 

pří soustavném výkonu práce činit maximálně sedm hodin denně (týdně třicet pět 

                                                 
49 dříve upraveno směrnicí Rady č. 75/117/EHS 
50 dříve upraveno směrnicí Rady č. 97/80/ES 
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hodin).51Dále děti mladší patnácti let nesmí vykonávat pracovní činnost od osmi hodin 

od večera do šesti hodin do rána. Mladistvým spadající do věkového rozmezí patnáct 

až osmnáct let mohou ve zvláštních činnostech pracovat i v noci, pokud je 

na ně dohlíženo dospělým zaměstnancem, avšak kromě půlnoci až čtvrté hodiny ranní.  

3.10.2 Směrnice o ochran ě zvláštních druh ů pracovního 
poměru 

Za zvláštní druh pracovního poměru je považován krátkodobý a dočasný 

pracovní poměr. Pro úpravu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u těchto pracovních 

poměrů byla sepsána směrnice Rady č. 91/383/EHS. Jejím cílem je zajistit stejnou 

úroveň ochrany v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví stejně, jako je tomu 

u zaměstnanců, kteří jsou v běžných pracovních poměrech.  

Směrnice Rady č. 98/23/ES by vytvořena z důvodu ochrany zaměstnanců 

pracující na kratší pracovní dobu, částečný pracovní úvazek. Cílem této směrnice je 

odstranit diskriminaci zaměstnanců na částečný pracovní úvazek, která se vztahuje 

k pracovním podmínkám, které nesmějí být horší než pro pracovníky pracující na plný 

úvazek. Ve směrnici je dále stanoveno, že pokud zaměstnanec nesouhlasí k převodu 

práce z plného úvazku na částečný úvazek, tak nesouhlas nemůže být důvodem 

k rozvázání pracovního poměru.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/104/ES upravuje agenturní 

zaměstnávání, které se vztahuje na pracovníky, kteří jsou v pracovněprávním vztahu 

nebo mají pracovní smlouvu s agenturou práce. Cílem této směrnice je zvýšit kvalitu 

agenturního zaměstnávání a chránit pracovníky agentur práce.  

3.10.3 Směrnice o informování zam ěstnanc ů 

Poskytování informací zaměstnanců je upraveno ve směrnici Rady 

č. 91/533/EHS, která se týká povinnosti zaměstnavatele informovat svého zaměstnance 

o důležitých bodech podmínek smlouvy nebo pracovního poměru. Do podstatných bodů 

se řadí místo provedení práce; zařazení, povaha práce; stručný popis práce; datum 

vzniku pracovního poměru; délka placené dovolené; délka výpovědních lhůt; počáteční 

základní částka; délka běžného pracovního dne a kolektivní smlouvy, které upravují 

                                                 
51 Tato hranice se vztahuje i na děti do patnácti let, které již nevykonávají povinnou školní docházku 
podle národních úprav členského státu. 
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pracovní podmínky zaměstnance. Se všemi těmito informacemi musí být zaměstnanec 

obeznámen do dvou měsíců ode dne nastoupení do práce pomocí písemné pracovní 

smlouvy nebo jmenovací listiny. Při jakékoli změně pracovní smlouvy (pracovního 

poměru), zaměstnanec musí nejpozději do jednoho měsíce po nabytí účinnosti změny 

obdržet písemné vyrozumění s touto změnou.  

3.10.4 Směrnice o technické a zdravotní ochran ě zaměstnanc ů 

V sekundárním právu existuje směrnice Rady č. 92/58/EHS, která se zabývá 

minimálními požadavky na bezpečnost a zdravotní značky na pracovišti, jako jsou 

například značky nouzového úniku, atd.  

Před riziky, která jsou spojena s používáním chemických činitelů byla vydána 

směrnice Rady č. 98/24/ES, která vymezuje chemické nebezpečné činitele, zdravotní 

dohled, biologickou limitní hodnotu a limitní hodnotu expozice na pracovišti.  

Směrnice Rady č. 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti 

a ochrany zdraví zaměstnanců při práci byla vydána v spojitosti s nemocemi z povolání 

a pracovními úrazy. Směrnice je aplikována na všechny činnosti soukromého 

a veřejného sektoru s výjimkou některých veřejných služeb jakými jsou ozbrojené síly 

nebo policie.  

Další směrnicí, která spadá do oblasti technické a zdravotní ochrany 

zaměstnanců, je směrnice Rady č. 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných žen a žen krátce po porodu nebo 

kojících žen. Mimo jiné směrnice upravuje možnost přiznání pracovního volna 

z důvodu ohrožení takovéto zaměstnankyně.  

3.10.5 Směrnice kolektivního pracovního práva Evropské unie 

Kolektivní pracovní právo upravuje vztahy mezi kolektivy zaměstnanců 

a zaměstnavatelů. Zde byla vydána směrnice č. 2009/38/ES o zřízení evropské rady 

zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednávání 

se zaměstnanci.  

Cílem směrnice je zlepšení informování zaměstnanců a možnost vytvoření 

evropské rady zaměstnanců umožňující projednávání v každém podniku nebo skupině 

podniků, které působí na evropské úrovni.  
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3.11 Praktické využití pracovního práva 

V této kapitole se zaměřím na nejdůležitější judikaturu Evropského soudního 

dvora z oblasti pracovního práva.  

3.11.1 Rozsudek Francovich 

Rozsudek Evropského soudního dvora ve spojených věcech 6/90 Andrea 

Francovich a 9/90 Danila Bonifaci versus Italská republika z 19. listopadu 1991. Italská 

republika byla z důvodu včasného nepřijetí směrnice Rady č. 80/987/ES o sbližování 

právních řádů států při zajištění ochrany zaměstnanců v případě nesolventnosti 

zaměstnavatele obviněna a odsouzena z nečinnosti.  

Z důvodu nečinnosti italské vlády pan Francovich neobdržel 6 milionů lir a paní 

Bonifaci jménem dalších 33 lidí 253 milionů lir. Tito lidé byli zaměstnáni ve dvou 

podnicích, které byly odsouzeny k zaplacení, avšak při exekuci byla zjištěna 

nesolventnost těchto podniků. Tito zaměstnanci se dožadovali po státu poskytnutí 

povinné záruky nebo odškodného.  

Italské soudy řešily otázku týkající se dvou problémů. Prvním problémem bylo, 

zda je možné se dovolávat bezprostředního účinku směrnice před národním soudem 

a druhým problémem bylo, zda existuje odpovědnost státu za škody, které vznikly 

nesplněním jeho povinností vyplývající z komunitárního práva.  

Rozsudkem Evropského soudního dvora bylo, že jednotlivci se mohou domáhat 

náhrady škody a členský stát je zodpovědný za škodu a ztrátu, která byla způsobena 

jednotlivcům porušením komunitárního práva, za které je členský stát odpovědný.  

3.11.2 Rozsudek Stoeckel 

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-345/89 – trestní řízení proti 

Alfredu Stoeckel z 25. července 1991. Ředitel společnosti Suma SA pan Stoeckel 

z Francie byl obviněn z toho, že zaměstnal sedmdesát sedm žen na noční práce a tím tak 

porušil francouzský zákoník práce. Podle tohoto zákoníka je práce žen v nočních 

hodinách zakázána.  

Společnost Suma SA po dohodě s odbory a se souhlasem většiny zaměstnanců 

zavedla vícesměnný provoz, kvůli ekonomickým potížím, kterým čelila. Avšak 
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zavedení tohoto provozu znamenalo noční práci žen, za kterou byl ředitel Stoeckel 

trestně stíhán.  

Evropský soudní dvůr dospěl k rozsudku, že ženy v některých případech 

nevyžadují specifickou právní ochranu kvůli své odlišnosti od mužského pohlaví. 

Zvláštní ochranu potřebují jen ty ženy, které jsou z důvodu svého zdravotního stavu 

vystaveny rizikům (např. těhotné ženy). 

3.11.3 Rozsudek Lisa Grant 

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Lisa Jacqueline Grant versus 

South – West Trains Ltd. C – 249/96 ze 17. února 1998 postihuje oblast diskriminace 

osob ze sexuálních důvodů a otázek, které se dotýkají práva na rodinný život.  

Paní Grant pracovala pro společnost South – West Trains, která umožňovala 

využívání volných jízdenek nejen pro své zaměstnance, ale i pro některé jejich rodinné 

příslušníky. Tato společnost je ale odmítla poskytnout partnerce paní Grant, se kterou 

měla stabilní vztah.  

Evropský sodní dvůr dospěl v rozsudku toho názoru, že při současném stavu 

práva Evropské unie není stabilní vztah mezi lidmi stejného pohlaví pokládán 

za ekvivalent manželství či trvalého mimomanželského vztahu u lidí opačného pohlaví. 

Zaměstnavatel tedy není povinen podle komunitárního práva jednat stejně se situací 

osoby, která je v manželském svazku nebo má stabilní mimomanželský vztah s osobou 

opačného pohlaví. 

 

*   *   * 

 

Oblast pracovního práva je významnou součásti sociálních práv procházející 

vývojovými změnami dle potřeb nejen jednotlivých členských států, ale i celé Evropské 

unie.  
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Účelem evropského pracovního práva není stát se právním odvětvím, které 

by připomínalo národní právní systémy, avšak evropské pracovní právo si klade za cíl 

odstranění jednotlivých dílčích rozdílů v právních úpravách mezi jednotlivými 

členskými státy tak, aby docházelo k odstraňování problémů souvisejících s fungováním 

jednotného vnitřního trhu.  
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4 Právo sociálního zabezpe čení Evropské unie 

Právo občanů na volný pohyb je jedním ze základních principů Evropské unie. 

Pro oblast sociálního zabezpečení z toho vyplývá, že členské státy mají povinnost zacházet 

s migrujícími občany jednotlivých členských států Evropské unie stejně, jako s vlastními 

státními příslušníky.  

V oblasti sociálního zabezpečení nedochází k harmonizaci národních systémů 

sociálního zabezpečení, ale pouze k jejich koordinaci. Důvodem toho je velká různorodost 

sociálních systémů jednotlivých členských států, které jsou založeny na rozdílných principech 

a mají různá institucionální uspořádání.  

Koordinace nemění národní předpisy, rozdíly mezi jednotlivými národními systémy 

zůstávají stejné. Koordinace mění pouze taková národní pravidla, která jsou určena 

pro migrující pracovníky nebo jsou pro osoby samostatně výdělečně činné nevýhodná.  

4.1 Koordina ční nařízení 

Evropská unie vydává nařízení, pomocí kterých koordinuje sociální systémy 

jednotlivých členských států a usnadňuje spolupráci mezi institucemi zabývajícími 

se sociálním zabezpečením. 

Nařízení Rady č. 3 a 4 o sociálním zabezpečení migrujících pracovníků lze považovat 

za první koordinační nařízení. Toto nařízení nabylo účinnosti 1. ledna 1959.  

Dne 1. října 1972 bylo toto nařízení nahrazeno nařízením Rady č. 1408/71 

o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující 

se v rámci Společenství a prováděcím předpisem k tomuto nařízení nařízením Rady č. 574/72. 

Tato nařízení byla několikrát novelizována, tak aby odpovídala vždy aktuálním požadavkům. 

Jednalo se tedy o dvě koordinační nařízení, která byla přímo závazná pro všechny členské 

státy a platila více než 30 let.  

Dlouho se očekávalo nové nařízení, modernější, které by přispělo k výraznější změně, 

zjednodušení a zpřehlednění reagující na současný vývoj v oblasti koordinace sociálního 

zabezpečení. 
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Dne 1. května 2010 vstoupila v platnost nová nařízení Evropského parlamentu a Rady 

č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení52 a nařízení Evropského parlamentu 

a Rady č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004.  

Nová koordinační nařízení mají za cíl přispět ke zlepšení životní úrovně a podmínek 

při zaměstnávání. 1. května 2010 však automaticky nedošlo k úplnému přechodu na nová 

koordinační nařízení vůči všem dotčeným osobám a ve všech státech, které dosud aplikovaly 

původní nařízení. Důvodem jsou přechodná období a také to, že státy, které nejsou součástí 

Evropské unie53, se nepřipojí ihned k novým nařízením. V těchto státech musí dojít 

ke schválení a tyto státy budou nejméně do roku 2011 používat stará nařízení.  

4.2 Základní principy koordinace 

Koordinace sociálního zabezpečení je poměrně složitou oblastí práva Evropské unie. 

Za účelem zjednodušení byly identifikovány čtyři základní principy, které obecně koordinaci 

sociálního zabezpečení ovládají a současně v podstatě představují její koncepci. Jedná se 

o tyty principy: 

1) rovné zacházení, 

2) aplikace právního řádu jediného státu, 

3) sčítání dob pojištění, 

4) zachování nabytých práv. 

Tyto principy zajišťují úspěšnou a bezpečnou aplikaci koordinace. Jsou zárukou, že 

každému migrujícímu pracovníkovi v rámci Evropské unie bude zajištěna stejná sociální 

ochrana, jako kdyby za prací neemigroval a pracoval ve svém mateřském státě. 

Uvedený výčet principů koordinace není náhodný. Princip rovného zacházení byl 

zmíněn jako první, protože lze tvrdit, že zásada rovného zacházení se prolíná všemi ostatními 

principy koordinace a zároveň tvoří jeden z nejdůležitějších principů celé evropské integrace. 

Můžeme říci, že rovné zacházení je jakýmsi „zastřešujícím principem“ i v oblasti sociálního 

zabezpečení. 

                                                 
52 Text s významem pro EHP a Švýcarsko. 
53 Švýcarsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko – postupuje se dle původního nařízení 
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4.2.1 Rovné zacházení 

Zrovnoprávnění migrujících a nemigrujících pracovníků se stalo jedním z determinant 

pro vznik koordinačních nařízení v oblasti sociálního zabezpečení. Jinými slovy se dá říci, že 

svobodný pohyb osob v Evropské unii znamená kromě jiného také požadavek na rovné 

postavení těch, kteří svobodného pohybu využijí, s těmi, kteří tak neučiní.  

Rovným zacházením54 neboli zákazem diskriminace na základě státního občanství se 

rozumí, že osoby, na které se vztahují nařízení, jsou podřízeny stejným povinnostem a mohou 

využívat stejných výhod dle legislativy členského státu stejně, jako státní příslušníci daného 

státu.  

Na základě judikatury Evropského soudního dvora byl nově k tomuto principu zařazen 

princip rovného nakládání s dávkami, příjmy, skutečnostmi nebo událostmi55(tzv. asimilace 

faktů). Znamená to, že dávky poskytnuté jiným státem či skutečnosti nastalé v jiném státě 

mají totožné účinky, jako by se uskutečnily na území vlastního státu.  

Příkladem může být povinnost vyvést dávku do zahraničí, kde pro její poskytnutí byly 

splněny podmínky či sečtení dob pojištění. V této souvislosti jsou také typickým příkladem 

důchodové dávky, kdy kompetentní stát je povinný zohledňovat právní skutečnosti, ke kterým 

došlo i mimo jeho území a které jsou relevantní pro přiznání některé z důchodových dávek. 

4.2.2 Aplikace právního řádu jediného státu 

V oblasti koordinace sociálního zabezpečení se objevuje a hojně využívá principu 

použití jednoho právního řádu56, v jehož důsledku dojde k určení kompetentního státu. Ten je 

jednou z nejdůležitějších a i nejproblematičtějších otázek koordinace sociálního zabezpečení. 

Na správném stanovení kompetentního státu závisí zachování a správné přiznání všech práv 

patřící migrujícímu pracovníkovi, jež mu plynou ze systému sociální ochrany. 

Určení jednoho právního řádu, který bude použit pro řešení určité situace, je důležitý 

například u systémů sociálního pojištění, které je v některých členských státech založeno 

na místě výkonu práce, v jiných na místě bydliště.  

                                                 
54 čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 
55 čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 
56 čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 
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Nové nařízení stanovuje jednodušší pravidla pro určení právního řádu, který 

se využije. Pro většinu osob je zásadní určení právních předpisů podle místa výkonu práce 

(lex loci laboris). Jedná se o osoby zaměstnané a  o osoby samostatně výdělečně činné. Státní 

služba a vojenská služba jsou upraveny zvláště, jakož i situace, kdy nezaměstnaná osoba bydlí 

v jiném státě než v tom, který je příslušen k vyplácení dávek v nezaměstnanosti. Všechny 

ostatní případy se řídí právními řády dle místa bydliště. 

4.2.3 Sčítání dob pojišt ění 

Migrující pracovníci odpracují určitou část kariéry v zahraničí a tedy v jiném státě 

než ve státě, jehož jsou státními příslušníky. Z toho plyne, že také odvádějí příspěvky 

do pojistných systémů v jiném členském státě. V poslední době narůstá počet pracovníků, 

kteří pracují postupně hned v několika členských státech a tím se tedy účastní více systémů 

sociálního pojištění.  

Sociální systémy členských států často obsahují jako jednu ze svých podmínek nároku 

získání dávky určitou minimální dobu pojištění. Pro migrujícího pracovníka by to samozřejmě 

bylo obtížně splnitelné.  

Princip sčítání dob pojištění57 stanovuje, že doby pojištění získané v rámci předešlých 

pojištění v jiných členských státech musí být brány v úvahu pro posouzení nároku na dávku 

v kompetentním státě. 

Neexistence tohoto principu by byla zvláště citelná v případě důchodů. Vrátí-li se 

migrující pracovníci po skončení své pracovní působnosti do státu svého bydliště nebo 

zůstanou-li naopak žít v členském státě, kde v minulosti pracovali, je nutné, aby se jim 

započítaly jako doby pojištění všechny ty doby, kdy přispívali do systémů sociálního 

zabezpečení v různých členských státech. Důležitým principem ovládajícím koordinaci 

sociálního zabezpečení je tedy právě v tomto smyslu princip sčítání dob pojištění.  

4.2.4 Zachování nabytých práv 

Posledním z principů koordinace je princip zachování nabytých práv58, tzv. export 

dávek. Kompetentní instituce je povinna dávky exportovat, poslat do jiného členského státu 

                                                 
57 čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 
58 čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 
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Evropské unie v případě, že osoba, která má na tyto dávky nárok se přestěhuje do jiného 

členského státu za prací nebo na důchod.  

Podle tohoto principu se peněžité dávky nesmí snížit, změnit, pozastavit, odejmout ani 

konfiskovat z důvodu, že příjemce či jeho rodinní příslušníci žijí v jiném členském státě než 

v tom, ve kterém je instituce zodpovědná za poskytnutí těchto dávek.  

Pochopitelně export dávek do ciziny zvyšuje značně náklady na systém sociálního 

zabezpečení, avšak představuje záruku, že princip zachování nabytých práv, jež je jednou 

ze základních zásad právního státu, bude dodržen.  

4.3 Osobní a v ěcná působnost koordinace sociálního zabezpe čení 
v rámci Evropské unie 

Pro správnou aplikovatelnost právního předpisu je nejdříve nutné vědět, na jaké 

konkrétní situace se daný právní předpis vztahuje a v jakých případech je možné jej využít.  

4.3.1 Osobní p ůsobnost koordinace 

Osobní působnost koordinace59 zaznamenala zřejmě nejvýraznější změny, které 

se týkají celkové koncepce koordinace. V Evropské unii byly postupně zahrnovány 

do koordinace sociálního zabezpečení další a další skupiny osob tak, aby koordinace 

odpovídala aktuálnímu vývoji.  

Nařízení Rady č. 1408/71 se původně vztahovalo na: 

a) zaměstnané osoby podléhající nebo které podléhaly právním předpisům jednoho nebo 

více členských států a  

- jsou státními příslušníky jednoho nebo více členských států, 

- jsou osobami bez státní příslušnosti, uprchlíky a bydlí na území jednoho 

z členských států, 

b) členy rodin těchto zaměstnaných osob, 

c) pozůstalé po těchto osobách. 

                                                 
59 čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 
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K prvnímu rozšíření osobní působnosti koordinace došlo roku 1981, kdy byly zahrnuty 

i osoby samostatně výdělečně činné. Toto rozšíření bylo odůvodněno skutečností, že nejen 

zaměstnanci, ale i osoby samostatně výdělečně činné vykonávají činnost ve vztahu 

ke společnému trhu, kde je zaručen volný pohyb osob samostatně výdělečně činných 

a svoboda jejich usazování.  

V roce 1998 byla osobní působnost koordinace obohacena o státní úřadníky, kteří 

spadali do koordinace jen v tom rozsahu, v jakém podléhali obecným zákonům členského 

státu. 

Roku 1999 přibyli do osobní působnosti koordinace studenti. Došlo k tomu v důsledku 

potřeby zajištění plného volného pohybu osob, což znamenalo i volného pohybu studentů, 

jejichž sociální zabezpečení v případě vycestování do zahraničí je bez koordinace 

nedostatečné. Toto rozšíření vzniklo především z rostoucího tlaku praxe, protože mobilita 

studentů se v posledních letech stává samozřejmostí a v některých oblastech k ní dochází 

častěji než k mobilitě pracovníků. 

Předmětem rozšíření skupin osob spadajících do osobní působnosti koordinace se stali 

roku 2003 občané třetích států legálně bydlící na území některého z členských států Evropské 

unie.  

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 obsahuje uvedený okruh 

osob bez větších obecných změn, navíc však byly zahrnuty i osoby neaktivní. Osobní 

působnost koordinace doznala poměrně dramatického vývoje. Do značné míry lze tvrdit, že 

odráží obecný historický vývoj nejen v Evropské unii, ale i ve světě.  

4.3.2 Věcná působnost koordinace 

Zatímco osobní působnost koordinace se během let měnila, věcná působnost 

koordinace60 zůstala v podstatě nezměněna, přijaté změny se týkaly pouze dílčích oblastí, 

které souvisely s hlavními oblastmi věcné působnosti koordinace. 

Věcná působnost koordinace se vztahuje na veškeré právní předpisy následujících 

odvětví sociálního zabezpečení:  

a) dávky v nemoci, 

                                                 
60 čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 
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b) dávky v mateřství a rovnocenné otcovské61 dávky, 

c) dávky v invaliditě, 

d) dávky ve stáří, 

e) pozůstalostní dávky, 

f) dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, 

g) pohřebné, 

h) dávky v nezaměstnanosti, 

i) předdůchodové dávky62, 

j) rodinné dávky. 

V celé výše uvedené šíři se nařízení vztahuje na všechny všeobecné a zvláštní 

soustavy sociálního zabezpečení, nerozlišuje zda jsou příspěvkové nebo nepříspěvkové. Jak je 

patrné, po věcné stránce je struktura podle sociálních událostí a ne dle systémů. Důvodem je 

zřejmě to, že jednotlivé členské státy definují svoji vlastní soustavu sociálního zabezpečení 

a v každém členském státě je sociální ochrana koncipována jinak. Členské státy však spojují 

právně sociální události a právní skutečnosti, které dávají možnost vzniknout, měnit a zanikat 

právním vztahům v těch kterých systémech sociální ochrany. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 se nevztahuje na: 

a) sociální a léčebnou pomoc, 

b) dávky, u nichž členský stát přijímá odpovědnost za škody způsobené osobám 

a poskytuje náhradu (např. obětem války, atentátů, teroristických útoků, atd.). 

4.4 Orgány Evropské unie z oblasti sociálního zabez pečení 

Evropská rada, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr a Evropská komise jsou 

orgány, které se i mimo jiné zabývají problematikou sociálního zabezpečení. Tyto orgány jsou 

                                                 
61 rozšíření oproti původnímu nařízení 
62 český právní systém je zatím nezná 
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však všeobecně známé, proto se zaměřím jen na specializované orgány činné v oblasti 

sociálního zabezpečení. 

4.4.1 Generální ředitelství Evropské komise pro zam ěstnanost, sociální 
věci a rovné p říležitosti 

Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a rovné 

příležitosti (Directorate – General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities) 

přispívá pomocí své činnosti k tvorbě pracovních míst, zvyšování kvality pracovních míst, 

otevřené společnosti a rovným příležitostem pro všechny. 

Činnost Generálního ředitelství je především zaměřena na oblast vytváření více 

pracovních míst a zvyšování jejich kvality, volného pohybu pracovníků a koordinaci systémů 

sociálního zabezpečení v Evropské unii. 

4.4.2 Administrativní komise pro sociální zabezpe čení migrujících 
pracovník ů 

Praktickými otázkami koordinace z oblasti koordinace sociálního zabezpečení 

Evropské unie se zabývá Administrativní komise pro sociální zabezpečení pracovníků 

(Administrative Commission on social security for migrant workers), která byla založena 

16. prosince 1958. Ta je složena ze zástupců vlád z každého členského státu a schází se dle 

potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí.  

Jejím úkolem je dohlížet na správnou interpretaci a aplikaci koordinačních nařízení 

s cílem ulehčit komunikaci úřadů v Evropě a zejména odstranit jazykové bariéry. Dále 

se podílí na vytváření a úpravě E-formulářů (podrobněji viz. 1.7). 

4.4.3 Poradní výbor pro sociální zabezpe čení migrujících pracovník ů 

Poradní výbor pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků (Advisory Committee 

on social security for migrant workers) je poradním orgánem Komise, který je složen 

tzv. tripartitně - ze zástupců vlád a sociálních partnerů členských států (odborových 

organizací a organizací zaměstnavatelů) a vznikl až v roce 1971. Výbor se schází podle 

potřeby, avšak nejméně jedenkrát ročně.  

Zkoumá obecné a zásadní otázky Evropské unie v sociální oblasti. Jeho úkolem je 

příprava stanovisek a návrhů s ohledem na možnou revizi předpisů, které zasílá správní 

komisi. 



- 61 - 
 

4.5 Určení příslušnosti k právním p ředpis ům 

Celá řada předpokladů je nutná k zajištění bezproblémového pohybu pracovních sil 

mezi jednotlivými členskými státy a to zvláště těm pracovníkům, kteří se rozhodnou pracovat 

v jiném státě.  

Pravidla určující to, kde má být migrující pracovník pojištěn, mají úlohu předcházet 

situacím, ve kterých by mohlo dojít, že by pracovník byl ze stejného příjmu pojištěn 

dvakrát63nebo na druhou stranu by nebyl pojištěn vůbec.64 

4.5.1 Pravidlo státu výkonu činnosti 

Základním pravidlem, které se aplikuje na pracující osobu, jsou právní předpisy státu, 

kde pracuje (pravidlo státu výkonu činnosti)65 a to bez ohledu na místo bydliště.66 Toto 

pravidlo se vztahuje na: 

a) Zaměstnané osoby – tyto osoby podléhají právním předpisům státu výkonu práce. 

Znamená to tedy, že nezáleží na tom, kde zaměstnanec bydlí nebo 

kde je sídlo zaměstnavatele.67 

b) Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) – tyto osoby podléhají právním 

předpisům státu, ve kterém vykonávají samostatnou výdělečnou 

činnost, zatímco bydlí na území jiného členského státu.68 

c) Státní úředníci  – na tyto osoby se vztahují právní předpisy státu, kterému podléhá 

správní orgán, který jej zaměstnává.69 

d) Osoby pobírající dávky v nezaměstnanosti – tyto osoby, v souladu s čl. 6570 podle 

právních předpisů členského státu bydliště, podléhají předpisům 

tohoto členského státu.71 

                                                 
63 pozitivní kolize právních řádů 
64 negativní kolize právních řádů 
65 čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 
66 lex loci laboris 
67 Příklad: Německý občan, který bydlí v Německu a vykonává práci pouze na území České republiky pro firmu, 
která sídlí v ČR, bude podléhat českým právním předpisům. 
68 Příklad: Francouzský občan, který pracuje jako OSVČ na území  Itálie, bude podléhat italským právním 
předpisům a to i přesto, že jeho trvalé bydliště je na území Francie. 
69 Přiklad: Polský státní úředník působící na polském zastupitelském úřadě v Belgii bude podléhat polským 
právním předpisům. 
70  čl. 65 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 
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e) Osoby odvedené nebo znovu povolané do vojenské nebo civilní služby v některém 

členském státě podléhají právní předpisům tohoto členského 

státu.72 

f) Osoby zaměstnané nebo OSVČ plující pod vlajkou členského státu – tyto osoby 

podléhají právním předpisům toho státu, pod jejichž vlajkou pluje 

námořní loď.73 

4.5.2 Výjimky ze základního pravidla 

Určité kategorie osob mají výjimku a tím tak nepodléhají základnímu pravidlu neboli 

pravidlu státu výkonu činnosti: 

a) Smluvní zaměstnanci Evropských společenství74 - tyto osoby si mohou sami zvolit, 

jestli chtějí aby se na ně vztahovaly právní předpisy členského 

státu, ve kterém jsou zaměstnáni nebo právní předpisy toho 

členského státu, kterého jsou státními příslušníky. Toto právo 

zvolit si mají možnost využít pouze jedenkrát a dnem nástupu 

do zaměstnání nabývá účinku. 

b) Osoby zaměstnané na lodi plující pod vlajkou některého členského státu – pokud jsou 

tyto osoby odměňované podnikem či osobou, jejíž sídlo podniku 

nebo místo podnikání je v jiném členském státě, tak se na ně 

vztahují právní předpisy tohoto státu za podmínky, že v něm 

bydlí. Za zaměstnavatele se pro tyto účely pokládá podnik 

či osoba, která tohoto pracovníka odměňuje. 

c) Osoby, které jako zaměstnanci vykonávají činnost v členském státě pod jménem 

zaměstnavatele – tyto osoby jsou zaměstnavatelem vyslány 

do jiného členského státu, aby zde prováděli práci jménem 

zaměstnavatele, stále však podléhají právním předpisům svého 

státu, kde mají bydliště. Doba vyslání nesmí přesáhnout 

                                                                                                                                                         
71 Příklad: Španělský nezaměstnaný občan pobývající na území Slovinska bude podléhat španělským právním 
předpisům a dávky v nezaměstnanosti bude pobírat od španělských úřadů.  
72 Příklad: Český voják povolán na misi do jiného státu bude podléhat českým právním předpisům. 
73 Příklad: Slovenský občan zaměstnaný na lodi, která pluje pod vlajkou Portugalska, bude podléhat 
portugalským právním předpisům. 
74 čl. 15  nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 
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24 měsíců75 a tyto osoby nesmí být vyslány za účelem nahrazení 

jiné osoby. 

d) OSVČ provozující činnost ve více členských státech – tyto osoby podléhají právním 

předpisům prvního státu, kde provozovaly svoji činnost, avšak 

jejich činnost nesmí přesáhnout 24 měsíců. 

 

Vliv na to, které příslušné právní předpisy v tom kterém případě slouží při určování 

systému sociálního zabezpečení nemají: 

1) státní občanství dotčených osob, 

2) místo, kde je pracovníkům vyplácena mzda, 

3) měna, ve které pracovníci obdrží své mzdy, 

4) členský stát, ve kterém jsou odváděny daně, 

5) skutečnosti, že jsou osoby dobrovolně sociálně pojištěny v jiném členském státě, 

6) fakta, že povolání k podnikatelské činnosti bylo vystaveno v jiném členském státě. 

 

4.6 Vysílání pracovník ů 

Vysílání pracovníků patří mezi nejčastější výjimky ze základního pravidla státu 

výkonu činnosti. Pro stručné vysvětlení, vysílání znamená, že zaměstnavatel vyšle svého 

pracovníka dočasně pracovat do zahraničí, avšak pracovník neustále podléhá právním 

předpisům „vysílajícího“ státu. 

4.6.1 Vysílání zam ěstnaných osob 

Aby pracovníci mohli být považováni za vyslané a stále se na ně vztahovaly právní 

předpisy vysílajícího státu po celou dobu vyslání, musí splňovat řadu podmínek, které se 

týkají: 

                                                 
75 změna oproti nařízení Rady č. 1408/71, kde byla tato doba pouze 12 měsíců 
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1) postavení vyslaných pracovníků – pro určení této podmínky jsou zásadní právní 

předpisy vysílajícího státu, 

2) doby vyslání, na kterou lze pracovníky vyslat – tato doba je nově stanovena 

na 24 měsíců, 

3) sociálního pojištění vyslaných pracovníků – nutnou podmínkou je také účast 

na sociálním pojištění vysílajícího státu. Znamená 

to tedy, že pracovníci, kteří mají být vysláni 

do zahraničí, musí být pojištěni určitou dobu76 

ještě v místě vysílajícího státu než jsou vysláni. 

4) vztahu mezi vyslaným pracovníkem a podnikem – pracovní vztah mezi vyslaným 

pracovníkem a podnikem (zaměstnavatelem) musí 

existovat po celou dobu vyslání, 

5) činnosti vysílajícího podniku – podmínka sloužící k vyvarování zneužití výhod, které 

by podniku mohly vzniknout při vyslání 

pracovníků.77 

 

4.6.2 Vysílání osob samostatn ě výd ělečně činných 

Je zřejmé, že ačkoli jde o stejný princip, tedy krátkodobý výkon činnosti v jiném 

členském státě, mají osoby samostatně výdělečně činné určitá specifika. Zásadním rozdílem je 

specifikum, že OSVČ nemají zaměstnavatele, který by je vyslal a tak se vychází pouze 

z faktického výkonu činnosti na území jiného členského státu. 

Tak jako u vysílání zaměstnaných osob do zahraničí, existuje i u osob samostatně 

výdělečně činných celá řada podmínek, které musí splnit před odjezdem do zahraničí: 

1) OSVČ musí před svým odcestováním vykonávat svou pracovní činnost ve vysílajícím 

státě, to znamená, působit v něm jako OSVČ, 

                                                 
76 Česká republika má minimální dobu účasti na pojištění stanovenu na jeden měsíc před vysláním. 
77 V praxi se prokázalo, že některé podniky byly založeny v jiných státech pouze jako tzv. poštovní schránky za 
účelem využití výhod v daném státě, např. nižší sazby pojištění. 
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2) OSVČ musí ve svém podniku po dobu vyslání udržovat ve vysílajícím státě takové 

podmínky, které umožní bezproblémový návrat k aktivitám ihned po skončení vyslání. 

Jedná se zejména o zachování provozovny, kanceláří, členství v profesních nebo 

odborových organizacích či placení daní. 

Předpisy určující, kdo je zaměstnancem a kdo osobou samostatně výdělečně činnou, 

se v praxi ukázaly v jednotlivých členských státech, jako odlišné. Vyvstala otázka, co se 

stane, když OSVČ byla vyslána do státu, kde její výdělečná činnost je považována 

za zaměstnání. Evropský soudní dvůr rozhodl, že pokud OSVČ má platné osvědčení 

o vyslání, které bylo vystaveno kompetentní institucí, je toto určení závazné pro všechny 

ostatní státy. Znamená to tedy, že od dané osoby nemohou vyžadovat pojistné, i když 

za jiných okolností je tato vykonávaná činnost obvykle považována za zaměstnání. 

4.7 E-formulá ře 

Na národní úrovni je žádost o dávku sociálního zabezpečení, její přiznání a vyplácení 

spojeno s vyplňováním různých druhů formulářů společně s respektováním určitých postupů. 

Navíc pokud je obsažen mezinárodní prvek, stává se výměna informací složitější, protože je 

zapojeno více institucí z různých zemí. Další komplikací je i jazyková stránka věci. Z tohoto 

důvodu se Evropská unie rozhodla používat mezi jednotlivými nositeli pojištění tzv.E-

formuláře. 

Avšak pokud členské státy dospějí ke zjištění, že bez použití formulářů bude jejich 

komunikace rychlejší, mohou se vzájemně dohodnout, že formuláře nebudou používat. 

E-formuláře jsou vypracovány ve všech oficiálních jazycích EU a mají zrcadlový 

charakter. To znamená, že jakýkoli občan kteréhokoli státu je může porovnat se vzorem 

ve svém vlastním jazyce a bude rozumět obsahu i za té podmínky, že neumí jazyk, ve kterém 

je formulář sepsán.  

Občané cestující na území jiného členského státu z důvodu pracovního uplatnění nebo 

za studiem, by se měli u kompetentních institucí informovat, zda a jaké E-formuláře potřebují. 

Stane-li se, že si je občan zapomene vyžádat, nárok na dávku může v zahraničí uplatnit, avšak 

musí počítat s tím, že rozhodnutí o nároku na dávku bude mít delší časový interval. 
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E-formuláře vydává kompetentní instituce78 přímo či na základě předložené žádosti 

a občan si je nevyplňuje sám. Některé typy E-formulářů slouží pouze k výměně informací 

mezi institucemi členských států. 

E-formuláře jsou rozděleny do skupin podle oblastí, které se dotýkají: 

1) řada E 0xx : E 001 – obecné informace (žádost o informace) 

2) řada E 1xx : E 101 a E 102 – příslušnost k právním předpisům 

E 103 a výše – dávky v nemoci a pohřebné 

3) řada E 2xx : E 201 a výše – důchodci a důchody 

4) řada E 3xx : E 301 a výše – dávky v nezaměstnanosti 

5) řada E 4xx : E 401 a výše – rodinné dávky 

6) řada E 6xx : E 601 – nepříspěvkové dávky 

E-formuláře obsahují celou řadu údajů, které jsou nezbytné k určení dávek. 

Pro některé členské státy jsou však uvedené údaje nedostačující vzhledem k rozdílným 

podmínkám pro vznik nároku na dávky sociálního zabezpečení. Pro potřeby těchto států jsou 

formuláře doplněny o Poznámky a Dodatečné stránky, pro konkrétní daný stát.  

4.8 Strukturované elektronické dokumenty 

Dosavadní komunikaci pomocí papírových E-formulářů by měla v příštích letech 

nahradit elektronická komunikace pomocí strukturovaných elektronických dokumentů 

(tzv. SED).79 Tato elektronická dokumentace propojující všechny členské státy, bude probíhat 

prostřednictvím chráněné evropské telekomunikační sítě STESTA.80  

                                                 
78 V České republice je to například Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) nebo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí (MPSV). 
79 Structured Electronic Documents 
80 Secure Trans European Services for Telematics between Administrations 
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Strukturované elektronické dokumenty přispějí ke zjednodušení a zefektivnění 

výměny informací mezi jednotlivými institucemi. V přechodném období81 bude možné nadále 

využívat tištěnou formu dokumentů, které jsou takto rozděleny: 

1) příslušné právní předpisy (edice A) 

2) důchody (edice P) 

3) nemoci (edice F) 

4) pracovní úrazy a nemoci z povolání (edice DA) 

5) nezaměstnanost (edice U) 

6) horizontální otázky (edice H) 

V některých případech dostane žadatel informace v tištěné podobě a to 

v tzv. přenosných dokumentech (PD). Přenosných dokumentů je celkem deset a patří mezi 

ně i Evropský průkaz zdravotního pojištění. Tyto dokumenty se budou vydávat v tištěné 

podobě i po skončení přechodného období. 

4.9 Systémy sociální ochrany 

Vzájemný informační systém sociálního zabezpečení neboli MISSOC82 slouží jako 

zdroj podrobných a porovnatelných informací, které se týkají systémů sociální ochrany 

v jednotlivých zemích. V systému MISSOC je zahrnuto celkem 31 států (27 členských států 

Evropské unie a navíc Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) a zaměřuje se 

na 12 hlavních oblastí sociální ochrany, do kterých spadá např. podpora v nezaměstnanosti, 

zdravotní péče, invalidní a starobní důchod, atd. Mezi další činnosti tohoto systému patří 

vydávání analytických zpráv a speciálního zpravodaje o aktuálním dění v oblasti sociálního 

zabezpečení. 

Systém MISSOC využívají především úředníci, politici, vědci, studenti a všichni lidé, 

kteří mají v plánu se přestěhovat do jiné země a chtějí se dopředu informovat o systému 

sociálního zabezpečení v tom kterém konkrétním státě.  

                                                 
81 od 1. května 2010 do 1. května 2012 
82 Mutual Information System on Social Protection 
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Za aktuálnost informací v systému zodpovídají za každý stát jeden až dvě osoby 

z příslušného ministerstva nebo instituce a celý systém je koordinován Evropskou komisí. 

4.10 Dávky sociálního zabezpe čení 

Dávky sociálního zabezpečení jsou určeny k předcházení možných sociálních rizik 

a k nápomoci při řešení nepříznivé životní situace, která může vzniknout při zabezpečení 

základních životních potřeb.  

Sociální dávky můžeme diferencovat na: 

a) peněžité (jako náhrada či doplněk mzdy) a věcné (např. z oblasti zdravotního 

pojištění), 

b) jednorázové (např. pohřebné) a opakující se (např. dávky v invaliditě), 

c) obligatorní (neboli nárokové) a fakultativní (neboli nenárokové), 

d) originální a derivativní (vypočteno pouze pro jednu nebo více osob). 

Sociální zabezpečení rozlišuje několik typů dávek, které se zaměřují na různé sociální 

události lidského života: 

1) dávky v nemoci, 

2) dávky v mateřství, 

3) dávky v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, 

4) dávky v invaliditě, 

5) dávky dlouhodobé péče, 

6) dávky ve stáří a dávky pozůstalých (důchody), 

7) rodinné dávky, 

8) dávky v nezaměstnanosti. 
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V následujícím textu se budu zabývat dávkami ve stáří a dávkami pozůstalých neboli 

důchody. Každý občan, a to nejen občan Evropské unie, má zájem po ukončení svého 

aktivního pracovního života tyto dávky pobírat. 

4.11 Dávky ve stá ří a dávky poz ůstalých 

V oblasti sociálního zabezpečení patří dávky ve stáří a dávky pozůstalých k těm 

nejdůležitějším. Nárok na dávku vzniká až po splnění řady podmínek, které jsou dány 

předpisy jednotlivých členských států.  

Dávky ve stáří a dávky pozůstalých jsou dva různé typy dávek, které jsou poskytovány 

u dvou úplně odlišných sociálních událostí. 

U dávek ve stáří je sociální událostí dosažení právním předpisem stanoveného věku. 

Na stáří je pohlíženo jako na presumovanou pracovní neschopnost a tak systémy sociálního 

zabezpečení na to reagují dávkami, které vynahrazují příjem. Vychází se z předpokladu, že 

při dosažení určitého věku by lidé neměli být nuceni si získávat prostředky na uspokojování 

životních potřeb pomocí výdělečné činnosti a tak by jim mělo být umožněno čerpat 

dlouhodobé dávky. Poskytování kvůli jejich dlouhodobosti je nákladné a tak jsou ve všech 

členských státech vytvořeny systémy důchodového pojištění83. Výdělečným osobám je 

uloženo do těchto systémů přispívat neboli si platit pojistné na důchodovém pojištění. Stáří je 

navíc sociální událostí, kterou lze předvídat a datum dosažení důchodového věku jde 

jednoduše vypočítat.  

Existující systémy sociálního zabezpečení ve stáří vykazují značné rozdíly 

v jednotlivých členských státech. Systémy sociálního zabezpečení ve stáří můžeme rozdělit 

na: 

a) systémy založené na podmínce splnění určité doby pojištění v daném státě84, 

b) systémy založené na podmínce splnění určité doby bydlení v daném státě85. 

 

                                                 
83 V současné době prochází většina těchto systémů reformami, které reagují na stárnutí populace nejen v Evropě 
a z toho plynoucího růstu nákladů na dávky ve stáří. 
84 např. Česká republika  
85 např. Finsko 
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V případě pozůstalostních dávek, sociální událost spočívá ve ztrátě živitele a to buď 

manžela, partnera či rodiče. Důsledkem této sociální události je snížení příjmu v rodině. 

Systémy důchodového pojištění na tuto situaci reagují pomocí pozůstalostních důchodů.  

Pozůstalostní dávky jsou členěny na dávky pro zesnulého manžela – partnera86 

a dávky pro potomky87. Při úmrtí rodiče se pro účely přiznání dávky přidává požadavek 

na nezaopatřenost dítěte. 

4.11.1 Sčítaní dob pojišt ění a bydlení 

Všechny základní principy koordinace sociálního zabezpečení platí i u dávek ve stáří 

a dávek pozůstalostních. Významný je zde především princip sčítání dob pojištění, protože se 

jedná o dávky dlouhodobé. Pokud jde o získání doby pojištění, která se liší a v každém státě je 

jiná, se samozřejmě bere v úvahu i doba získaná v ostatních členských státech. Tyto doby 

musí členský stát posuzovat tak, jakoby byly splněny v rámci systému daného státu. Členský 

stát nemá právo ověřovat, zda byly tyto doby pojištění považovány za dobu pojištění dle jeho 

vlastních právních předpisů. Sčítání dob pojištění a bydlení je důležité nejen při stanovení 

nároku na dávku, ale i při výpočtu teoretické výše dávky. 

Jak již bylo uvedeno dávky ve stáří a dávky pozůstalých jsou dávkami dlouhodobými. 

Z toho plyne, že náklady na tyto dávky je nutné rozdělit mezi všechny státy, ve kterých byla 

dotyčná osoba během svého aktivního života pojištěna. Dotyčná osoba tak po vyřízení žádosti 

získá od každého členského státu, kde byla pojištěna, dávku která odpovídá tam získané době 

pojištění nebo bydlení. Tato metoda koordinace se tzv. nazývá metoda dílčích důchodů. 

Každý členský stát si zachovává svůj sociální systém v případě dávek ve stáří. 

Důležitou skutečností je, že každý členský stát si ponechává a sám určuje věk pro odchod 

do důchodu. Znamená to tedy, že nárok na tuto dávku vzniká v každém členském státě v jiný 

okamžik.  

4.11.1.1 Výpočet důchodu při sčítání dob pojištění a bydlení 

Vzniká-li žadateli nárok na důchod pouze při sečtení doby pojištění a bydlení, které 

splní v jiných členských státech, tak daný členský stát vypočítá pouze dílčí důchod 

odpovídající této době, viz. následující teoretický příklad: 

                                                 
86 v českém systému jsou to vdovské a vdovecké důchody 
87 v českém systému jsou to sirotčí důchody 
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Paní Zemánková byla pojištěna 14 let v České republice, 16 let v Německu a 4 roky 

v Rakousku. Paní Zemánková tím tedy nesplňuje potřebnou dobu pojištění v České republice, 

která je stanovena dle českého zákona o důchodovém pojištění na 25 let a nemá tudíž nárok 

na dávku ve stáří (starobní důchod) v České republice. Po aplikování koordinačního 

nařízení88bude mít paní Zemánková nárok na pobírání dávky ve stáří, protože se jí započítají 

doby pojištění, které splnila v Německu a Rakousku a tím tak obdrží dílčí důchod, který 

odpovídá době pojištění na území České republiky. Stejným způsobem bude postupovat jak 

Německo, tak i Rakousko. Každý tento dílčí důchod bude paní Zemánkové vyplácen 

do kteréhokoli členského státu, kde má bydliště.  

 

Teoretická výše dávky je výše důchodu, která je vypočtená podle právních předpisů 

za celkovou dobu pojištění ve všech členských státech, což je v tomto teoretickém příkladě 

34 let. 

4.11.2 Vypočtení výše dávek ve stá ří a pozůstalých 

Jedním z nejtěžších úkolů v rámci koordinace dávek ve stáří a dávek pro pozůstalé je 

stanovení konkrétní výše dávky. Vzhledem k vyššímu uplatnění možnosti volného pohybu 

osob po celou pracovní i studijní kariéru roste komplikovanost výpočtu dávky. V některých 

případech se dávka může vyměřovat osobě, která strávila svůj život nejen ve dvou, ale 

i ve více členských státech. K zachování všech nároků, které tato osoba může uplatňovat, 

existuje složitá metoda výpočtu důchodu.  

V případě, že osoba dosáhne důchodového věku se provede výpočet výhradně podle 

vnitrostátních právních předpisů a ostatní doby pojištění, zaměstnání či bydlení v jiných 

členských státech se nebudou brát v úvahu, tzv. národní důchod (viz. příloha  č.13).  

Výpočet národního důchodu se provádí z důvodu určitých případů, kdy tento důchod 

je vyšší než dílčí důchod. Jde o to, aby migrující pracovník nebyl znevýhodněn jen proto, že 

nestrávil celou kariéru v určitém státě.  

                                                 
88 čl. 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 
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Existují však případy, kdy tento výpočet nelze provést, protože dotyčná osoba 

nesplnila právní předpisy daného státu, např. nebyla získána dostatečná doba pojištění. Jako 

příklad lze uvést Českou republiku ve které dotyčná osoba získala jen 12let pojištění, ale 

právní předpisy vyžadují 25 let pojištění.  

Znamená to tedy, že je třeba přistoupit k výpočtu dílčího důchodu. Ten je rozdělen 

do dvou kroků: 

1) Provede se výpočet teoretické výše dávky, na kterou by dotyčná osoba měla nárok, 

pokud by všechny doby pojištění, zaměstnání či bydlení získala dle právních předpisů 

tohoto státu. Jedná se o určitý klam, kdy jsou doby pojištění použity jako vlastní, 

i když byly získány v jiných státech.  

2) Pro spravedlivé rozdělení nákladů na dávky mezi všechny státy, v nichž dotyčná osoba 

byla výdělečně činná, se teoretická výše dávky za celkovou dobu pojištění vynásobí 

poměrem doby získané v určitém státě k celkové době pojištění, která byla zjištěna 

ve všech členských státech při sčítání dob pojištění. Konečným výsledkem tohoto 

procesu je tzv. dílčí důchod. 

Na závěr je nutné srovnat výši národního a dílčího důchodu. Dotyčné osobě je 

nakonec vyplacen ten důchod, který je vyšší. Pro lepší pochopení této složité situace uvedu 

teoretický příklad výpočtu důchodu. 

 

Paní Němečková dosáhla důchodového věku a byla pojištěna 25 let v České republice, 

10 let ve Francii a 5 let v Rakousku. O důchod si požádala v České republice. Po sečtení dob 

pojištění (25+10+5) zjistíme, že paní Němečková byla pojištěna celkem 40 let.  

Nastává první krok, kdy Česká republika prozkoumá, zda v rámci jejího systému je 

možné paní Němečkové přiznat důchod. Vzhledem k tomu, že český důchodový systém 

požaduje 25 let pojištění, které paní Němečková splnila, může přistoupit k výpočtu důchodu.  

Důchodový systém v České republice je složen ze dvou složek. Jedná se o základní 

výměru, která je pro rok 2010 stanovena na 2170 Kč a procentní výměru vycházející 
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z výdělků dosažených v jednotlivých letech, kdy za každý rok získá osoba 1,5 % výpočtového 

základu.89  

Výpočet:     2170 Kč + 0,015 x 25 x 10 000 

        (výpočtový základ)90= 2170 + 3750 = 5920 Kč 

 

 Druhý krok tvoří výpočet dílčího důchodu. Teoretická výše je vypočtena pouze 

na základě součtu dob pojištění, což je 40 let. 

 

Výpočet:     2170 Kč + 0,015 x 40 x 10 000 

         (výpočtový základ) = 2170 + 6000 = 8170 Kč (teoretická částka) 

 

Paní Němečková však v ČR pracovala jen 25 let a to znamená tedy 25/40. Provede 

se tedy následující výpočet.  

Výpočet: 8170 x 25/40 = 5106,25 Kč  

V závěru provede ČR srovnání těchto výpočtů. Z výpočtů vyplývá, že národní důchod 

je vyšší než dílčí důchod. Paní Němečková bude tedy pobírat od českých institucí částku 

5920 Kč.  

 Francie a Rakousko provedou podobné výpočty dle jejich právních předpisů a paní 

Němečková bude pobírat samostatný důchod od všech tří států. 

4.11.3 Doba pojišt ění nebo bydlení kratší než jeden rok 

Za každou získanou dobu pojištění náleží každé osobě dílčí důchod nebo případně 

důchod přiznaný dle vnitrostátních předpisů za podmínky, že je vyšší. Je-li však osoba 

pojištěná v členském státě kratší dobu než je jeden rok, tak členský stát není povinen přiznat 

dávky za tuto dobu pojištění, pokud podle jeho právních předpisů nevzniká na něj nárok. 

Ostatní členské státy kratší doby pojištění než jeden rok vezmou a započítají je do celkové 

                                                 
89 Velmi zjednodušená verze, která nebere v úvahu tzv. redukční hranice, kdy se tato procenta mění. Zde 
uvedeno jen pro znázornění výpočtu dílčího a národního důchodu. 
90 Použit pouze hypotetický výpočtový základ. 
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doby pojištění u výpočtu teoretické výše dávky. Při výpočtu dílčího důchodu se avšak tyto 

doby pojištění již nezapočítávají.91 Následuje teoretický příklad: 

Pan Stašek byl pojištěn v České republice 9 měsíců, 18 let v Itálii (= 216 měsíců) 

a 3 roky (= 36 měsíců) ve Francii. Panu Staškovi tak v České republice nevznikne nárok 

na důchod, Itálie a Francie však bude přihlížet při výpočtu teoretické výše dávky i k době 

získané v ČR: Avšak při výpočtu dílčího důchodu tuto dobu pojištění nezahrnou. Znamená 

to tedy, že Itálie a Francie stanoví teoretickou výši dávky ze základu doby pojištění v délce 

261 měsíců (9+216+36 měsíců).  

 

 

V konečném důsledku to znamená, že Itálie a Francie zaplatí v poměrné výší důchod 

i za dobu pojištění v České republice. 

Může nastat situace, kdy pojištěná osoba získá doby kratší než jeden rok ve všech 

členských státech. Kdo v takovém případě vyplácí důchod? Důchod je podle právních 

předpisů92 vyplácen posledním státem, jehož podmínky byly splněny. Tento stát vezme 

v úvahu všechny doby pojištění, jako kdyby byly splněny dle jeho předpisů, viz. následující 

teoretický příklad: 

Paní Michálková je žadatelkou o důchod, která byla pojištěna následujícím způsobem: 

- 10 měsíců ve státě A, potřebná doba pojištění pro vznik nároku na důchod 

je 300 měsíců, 

- 9 měsíců ve státě B, potřebná doba pojištění pro vznik nároku na důchod je 24 měsíců, 

- 8 měsíců ve státě C, potřebná doba pojištění pro vznik nároku na důchod je 60 měsíců. 
                                                 
91 do celkového skutečné doby pojištění ve všech členských státech 
92 čl. 57, odstavec 3, nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 
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V tomto případě bude paní Michálkové přiznán důchod státem A, protože je 

posledním státem, jehož podmínky byly naplněny a tak přizná paní Michálkové důchod 

v teoretické výši. 

4.11.4 Minimální výše dávky ve stát ě bydlišt ě 

V případě dílčích důchodů jsou výsledné částky dávek relativně nízké při srovnání 

s průměrnou výší dávek, které jsou poskytovány v rámci stejného systému osobám, které 

nemigrují. Nastává tak hlavně v případech, kdy osoba pracovala pouze po krátkou dobu 

v daném státě. 

Cílem je, aby osoba pobírající důchod z více států, z nichž v jednom z nich pobývá, 

nepobírala v tomto státě nižší důchod než je stanovené minimum tamními právními předpisy. 

Stát bydliště vyplácí dotyčné osobě určitý důchod, který však nesmí být nikdy menší než jeho 

minimální důchod. Pro stát bydliště to však v žádném případě nezakládá povinnost vyplácet 

důchod, pokud tento stát žádný důchod nevyplácí, pouze z důvodu, že je pro dotyčnou osobu 

státem bydliště. Podle Evropského soudního dvoru je nezbytné za minimální dávku rozumět 

vnitrostátními předpisy obecně stanovené minimum.93 V následujícím teoretickém příkladu si 

takovou situaci přiblížíme. 

Dotyčná osoba pracovala 12 let ve státě X, kde i bydlí a 4 roky v ČR. Oba státy této 

osobě přiznaly dílčí důchod. Český důchod za 4 roky pojištění je 1000 Kč za měsíc, dílčí 

důchod ze státu X je v přepočtu 1000 Kč. Kdyby se dotyčná osoba přestěhovala do ČR a ČR 

by se stala státem bydliště, musí se provést srovnání, jestli součet dávek, které dotyčná osoba 

pobírá, je alespoň ve výši minima, které je stanoveno českými předpisy (2940 Kč). 

V součtu zjistíme, že dotyčná osoba pobírá dávky ve výši 2000 Kč a znamená to tedy, 

že nedosahuje minima, které bylo stanoveno českými právními předpisy. Po dobu bydlení této 

dotyčné osoby budou české instituce poskytovat doplatek 940 Kč. Avšak pokud se dotyčná 

osoba přestěhuje zpět do státu X, bude ČR vyplácet dílčí důchod ve výši 1000 Kč tak, jak jí 

byl původně stanoven. 

                                                 
93 V České republice je za minimální dávku považována základní výměra, která v roce 2010 činí 2170 Kč 
dohromady s nejnižší možnou výší procentní výměry, která v roce 2010 činí 770 Kč. Po sečtení těchto dvou čísel 
dostáváme číslo 2940 Kč, což je minimální důchod z českého důchodového pojištění. 
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4.11.5 Dávky poz ůstalých 

Pro pozůstalé manžele, manželky nebo sirotky pro přiznání vdovských, vdoveckých 

a sirotčích důchodů platí stejná pravidla jako u dávek ve stáří. Osoby, na které se vztahuje 

pozůstalostní dávka (pozůstalostní důchod), si každý členský stát určuje sám dle svých 

právních předpisů.  

U vdovských a vdoveckých důchodů jsou stejná pravidla jako pro dávky ve stáří. 

V případě sirotčích důchodů existovaly až do 1. května 2010 odchylky. Podle starého nařízení 

Rady č. 1408/71 bylo nutné v některých případech respektovat integrační metodu koordinace, 

což znamenalo, že primárně určený stát přiznal plný důchod a ostatní zúčastněné členské státy 

měly jen povinnost dorovnat rozdíl do výše, která by sirotkovi náležela v daném státě. Nové 

nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 tuto odchylku nepřevzalo a tak 

i pro sirotčí důchody již platí stejná pravidla jako pro vdovské a vdovecké důchody. 

4.11.6 Výplata dávek do členských stát ů 

Dávky jsou vypláceny do jakéhokoli členského státu bez snížení, úpravy 

nebo dokonce pozastavení v případě, že osobě bude tato dávka přiznána. Za ČR je plátcem 

dávky Česká správa sociálního zabezpečení, která dávku posílá přímo dotyčné osobě 

a nezatěžuje tím tak zahraniční stát zprostředkováním výplatou této dávky. 

Dávky ve stáří a dávky pozůstalých jsou vypláceny osobám bydlícím v jiném 

členském státě několika způsoby: 

a) na adresu trvalého pobytu dotyčné osoby v cizině – výplata dávek se uskutečňuje 4krát 

ročně a to v březnu, červnu, září a prosinci. Platby probíhají zpětně a trvání nároku 

na dávku se 1krát ročně ověřuje. ČSSZ v prosinci každého roku posílá na adresu 

dotyčné osoby potvrzení. 

b) na osobní účet dotyčné osoby u peněžní instituce v zahraničí – výplata dávek je 

realizována zpětně do konce měsíce. V tomto měsíci musí dotyčná osoba vyplnit 

dokument „Potvrzení o žití“. Dotyčná osoba sama toto potvrzení odešle a je jí 

doporučeno posílat toto potvrzení 1krát ročně. 

c) na osobní účet dotyčné osoby u domácí peněžní instituce – výplata dávek v tomto 

případě má stejné podmínky jako výplata dávek na zahraniční účet. 
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*   *   * 

 

Systémy sociálního zabezpečení jsou v jednotlivých členských státech Evropské unie 

stále velice rozdílné. Tyto systémy není zatím možné sjednotit s cílem dosažení jednotného 

systému sociálního zabezpečení.  

Nové koordinační nařízení, které vstoupilo k 1. květnu 2010 v platnost, přináší téměř 

po 40 letech nový právní předpis, podle kterého by se měly členské státy řídit. Toto nařízení 

však nedává mnoho změn směřujících ke sjednocení systému sociálního zabezpečení. 
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5 Závěr 
 

Evropská unie je založena na evropských historických a kulturních tradicích, které 

evropské státy po mnohá staletí postupně vytvářely a pěstovaly. Avšak důležitou roli 

ve vývoji Evropy a následně Evropské unie měla sociální práva, která v globálním kontextu 

odlišovala Evropu od ostatních částí světa. I sociální práva jsou tedy jedním z mnoha základů, 

na kterých byla v minulém století vybudována Evropská unie.  

Evropská sociální práva sloužila současně jako udržující prvek a prostředek sociální 

solidarity a sociální soudržnosti. Nevyhnutelný vývoj celé Evropy, nejen v oblasti ekonomiky, 

nutí sociální práva ke změnám. Při posilování mezinárodní provázanosti v globální 

ekonomice se mění vztahy mezi státy, jejich politikami, trhy, ale také jejich právy.  

Ve vývoji evropských států byla sociální práva a jejich zavádění spojeno s občanstvím 

a pokrokem. Především ukotvení základních lidských práv v mnoha evropských, ale 

i celosvětových dokumentech, je základním klíčem k úspěšnému vývoji evropského 

kontinentu.  

 

V první části práce jsem se zabývala sociálními právy, které jsou významným prvkem 

demokratické společnosti. Jsou součástí nejen vnitrostátních právních řádů, ale také jsou 

obsažena v evropském a mezinárodním právu. Tato práva se dotýkají všech osob a jsou 

významnou součástí každodenního života.  

Druhá část práce byla zaměřena na pracovní právo Evropské unie. V dnešních dnech 

je již pracovněprávní problematika Evropské unie přizpůsobena aktuálním požadavkům, které 

souvisejí i s migrací pracovníků v rámci jednotlivých států. Tato práva umožňují všem stejný 

přístup k pracovním podmínkám a jejich dodržování.  

Třetí část práce se soustředila na právo sociální zabezpečení Evropské unie. V systému 

sociálního zabezpečení jsem blíže nahlédla na dávky ve stáří a dávky pozůstalých. Výpočty 

a vyplácení těchto dávek napříč systémy sociálních zabezpečení jednotlivých států 

u migrujících pracovníků jsou v dnešní době velmi složité a nepřehledné.  
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Ústředním cílem této práce bylo charakterizovat a zhodnotit problematiku sociálních 

práv evropského konceptu a podívat se na jejich vývoj. Dílčím cílem práce bylo analyzovat 

systém sociálního zabezpečení, který je měněn dle vývoje Evropské unie. Podle mého názoru 

jsem cíle své diplomové práce naplnila a tyto cíle jsou ověřitelné pomocí hypotéz, které byly 

stanoveny na začátku mé práce.  

Má první hypotéza se vztahuje k sociální právům Evropské unie a jejich vývoji. 

Na základě svého zkoumání mohu potvrdit, že sociální práva Evropské unie ve svém vývoji 

neustále pokračovala a nezastavila se ve 20. století. Důkazem toho je, že Evropská unie 

uznala práva, svobody a zásady, které jsou obsaženy v Listině základních práv Evropské unie. 

Toto uznání proběhlo ratifikací Lisabonské smlouvy, která vstoupila v platnost dnem 

1. prosince 2009. Cílem tohoto dokumentu bylo, aby základní práva používána na evropské 

úrovni byla sjednocena do jediného dokumentu a z toho plynoucí zvýšení povědomí o těchto 

právech.  

Ve spojitosti se svou druhou hypotézou nemohu konstatovat, že sociální systémy 

sociálního zabezpečení jsou harmonizovány, ale mohu souhlasit s tím, že mezi státy probíhá 

vzájemná spolupráce. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení států Evropské unie jsou 

pouze koordinovány. K tomu slouží koordinační nařízení Evropského parlamentu a Rady 

č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu 

a Rady č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004. Tato 

nařízení vstoupila v platnost dne 1. května 2010 a jako svůj cíl si stanovila přispění 

ke zlepšení životní úrovně občanů Evropské unie a podmínek při jejich zaměstnávání. 

Národní předpisy jednotlivých členských států koordinace nemění, rozdíly mezi jednotlivými 

národními systémy zůstávají stejné. Důvodem proč nedochází k harmonizaci národních 

systémů sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie je jejich různorodost. Tyto systémy 

jsou založeny na rozdílných principech a mají různá institucionální uspořádání. Příkladem je 

rozdílný věk při odchodu do důchodu, které si jednotlivé členské státy stanoví sami dle svých 

národních právních předpisů.  

Do budoucna je možné předvídat, že sociální práva budou následovat vývoj aktuálního 

dění v Evropské unii. Nelze však očekávat vznik společného systému sociálního zabezpečení, 

protože jednotlivé státy si v této oblasti chtějí ponechat své pravomoci. 
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