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Souhrn 
 

Modernizace veřejné správy je od roku 2012 jednou z pěti klíčových priorit Evropského semestru. 

Tato výzkumná zpráva, kterou připravila organizace OSE pro Evropskou federaci svazů veřejných 

služeb (EPSU)1, se zaměřuje na typy reforem prováděných v rámci Semestru – tedy na opatření 

v oblasti organizace a fungování veřejných služeb, doporučená EU a implementovaná členskými 

státy.  

 

Cíle zprávy:  

(1) Zajistit důkladné porozumění jak doporučením Evropské unie ohledně modernizace veřejné 

správy, tak reakcím členských států na tato doporučení;  

(2) přezkoumat míru zapojení sociálních partnerů do procesu Semestru na úrovni EU i členských 

států; a  

(3) poskytnout doporučení, jak zlepšit zapojení odborových svazů veřejného sektoru do procesu 

Semestru.  

 

Zpráva nejprve uvádí popis jednotlivých cyklů Evropského semestru od roku 2011 až do 

současnosti. Následně analyzuje doporučení v oblasti veřejné správy, která Evropská komise a 

Rada adresovaly členským státům v dokumentu Doporučení pro jednotlivé země. Rovněž zkoumá 

reformy provedené na národní úrovni v reakci na tato doporučení a uvedené v národních 

programech reforem. Na závěr pak popisuje nejnovější vývoj ohledně zapojení odborových svazů 

do Evropského semestru na národní i evropské úrovni.  

V průzkumu je obecně rozebrána situace v EU, podrobnější analýzu pak přinášejí případové studie 

věnované pěti zemím (Česká republika, Finsko, Francie, Irsko a Itálie). Modernizace veřejné správy 

v rámci Evropského semestru byla analyzována v následujících šesti oblastech: 

 Správa a instituce  Efektivita investic států a EU 

 Nástroje k modernizaci veřejné správy  Justiční systémy 

 Administrativní zátěž pro podniky  Korupce 

Kromě toho byl proveden internetový průzkum členských organizací EPSU k posouzení, do jaké 

míry jsou odborové svazy v oblasti veřejných služeb zapojeny do procesu ES. 

 

Zefektivněný Evropský semestr k zajištění koordinace hospodářské 

politiky 
 

Evropský semestr je složitý proces, ovšem jeho význam pro politická rozhodnutí v jednotlivých 

zemích roste. Jde o proces koordinace hospodářské politiky, který spojuje řadu nástrojů a postupů 

s rozmanitými právními rámci a týká se různých oblastí politiky. Od prvního roku existence (2011) 

je Semestr organizován na základě konkrétních kroků, stanovených přesným časovým 

harmonogramem za účelem publikace různých klíčových dokumentů, jako je Roční analýza růstu 

(AGS), Národní programy reforem a Doporučení pro jednotlivé země (CSR). Současná Komise 

                                                           
1.  Zpráva byla vypracována v rámci projektu sociálního dialogu EPSU „Modernizace veřejné správy – důsledky pro 

společenský dialog a kolektivní vyjednávání“, VS/2014/0531, s finanční podporou Evropské komise. 
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zavedla řadu inovací, které mají proces zefektivnit, posílit zaangažovanost politiků a zlepšit 

zapojení sociálních partnerů do celého procesu. Mezi tato opatření patří: 

 Současné zveřejnění (ve zprávách jednotlivých zemí) dvou dokumentů, které obsahují 

odůvodnění vydaných Doporučení pro jednotlivé země: pracovní dokumentaci útvarů Komise 

k CSR a Hloubkový přezkum (IDR), navazující na Zprávu mechanismu varování. 

 Výzva členským státům k přeorientování jejich národních programů reforem a k zapojení 

národních parlamentů a sociálních partnerů do práce na příslušné dokumentaci. 

 Časné zveřejnění zpráv za jednotlivé země, aby bylo více času na přezkoumání a projednání 

pokynů vydaných EU. Byl navržen nový časový harmonogram, který umožní uspořádání 

dvoustranných setkání s členskými státy a zjišťování situace v terénu. 

 Návrhy na zesílení spolupráce s jinými významnými účastníky procesu, zejména Evropským 

parlamentem a sociálními partnery na úrovni EU. 

 

Modernizace veřejné správy: tlak na úspory a efektivitu? 
 

Jednotlivé cykly Evropského semestru od roku 2012 intenzivně řeší modernizaci veřejné správy, 

ovšem se silným politickým důrazem na ekonomickou efektivitu veřejných služeb a jejich příspěvek 

k posílení růstu. Účinnost služeb je posuzována z hlediska konkurenceschopnosti jejich nabídky, a 

to přes důraz kladený na kvalitu. Po poskytovatelích veřejných služeb se tak žádá, aby zajistili lepší 

služby s menšími prostředky, tj. při dodržení rozpočtové zdrženlivosti. 

Celkový pohled na doporučení CSR k veřejné správě vydaná od 2012 ukazuje, že i když celkově 

počet doporučení klesá, množství CSR přímo souvisejících s veřejnou správou zůstává poměrně 

stabilní. Tento jev ukazuje na rostoucí význam daného tématu. Za čtyři roky Semestru obdržela 

většina členských států nějaké doporučení ohledně veřejné správy alespoň třikrát. Žádné 

doporučení tohoto druhu neobdržela jen malá skupina zemí (Lucembursko, Nizozemsko a 

Švédsko). Je tedy zřejmé, že je toto téma v rámci Evropského semestru řešeno pravidelně a na 

většinu členských států je vyvíjen tlak k provedení příslušných reforem. Pokud navíc v textu CSR 

pozorně analyzujeme zmínky o modernizaci veřejné správy (MPA), vidíme posun od širšího pojmu 

„veřejné služby“ v roce 2012 k užšímu pojetí „modernizace správy“ v roce 2015. Po celé období 

však vidíme stálý důraz na „(inteligentní) regulaci“ veřejné správy. 

Podrobnější přehled CSR vydaný v roce 2015 ukazuje, že nejvíce doporučení k MPA (20 z 37) se 

týkalo oblasti „Správa organizací a institucí“. Naopak počet doporučení ke snížení administrativní 

zátěže podniků – což je v průběhu let typický cíl – strmě klesá, přestože tento faktor často úzce 

souvisí s konkurenceschopností země. Ostatní kategorie MPA definované v tomto výzkumu se 

v CSR také objevují, ale v podstatně menší míře než správa.  

 

Situace v členských zemích: významný, ale nerovnoměrný proud 

reforem 
 
Analýza národních programů reforem z roku 2015 ukazuje, že v EU probíhají významné reformy 

v různých oblastech MPA. Každý členský stát v letech 2014–2015 implementoval v průměru 6,1 

reformy. Rychlé obeznámení se s problematikou však ukazuje podstatné rozdíly v počtech 

v jednotlivých zemích. Nejpilnější byla skupina zemí, kde řada reforem MPA probíhala současně 
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(Bulharsko, Chorvatsko, Itálie, Slovensko, Rumunsko). Na druhém konci žebříčku jsou země 

s méně intenzivní (Lucembursko, Polsko, Nizozemsko, Velká Británie) nebo žádnou zjištěnou 

reformní aktivitou (Dánsko, Estonsko). Většina členských států realizovala čtyři až šest reforem. 

Jednou z nejčastěji řešených oblastí MPA je „Správa organizací a institucí“ a v rámci ní zejména 

efektivita daňového systému. Zlepšováním rozsahu a ekonomické účinnosti daňových systémů se 

zabývá celých 16 zemí. Jedná se o téma v rámci Semestru nanejvýš důležité, protože má vliv nejen 

na financování států, ale i na případné rozpočtové úspory.  

Nejčastějším tématem řešeným v národních programech reforem pro rok 2015 však bylo 

„Snižování administrativní zátěže pro podniky“. V tomto směru bylo připraveno celkem 42 reforem 

a do tohoto úsilí se zapojily všechny země EU s výjimkou pěti (Dánsko, Estonsko, Lucembursko, 

Nizozemsko, Polsko). Navzdory tak intenzivnímu úsilí byl však počet doporučení CSR výslovně 

souvisejících s touto agendou v roce 2015 poměrně malý. Je tomu tak patrně proto, že snižování 

byrokratické zátěže, což je důležité téma celého Semestru, bylo v CSR požadováno již 

v předchozích letech a tyto požadavky pak vyvolaly intenzivní vlnu reforem po celé EU.  

Značný počet reforem se zaměřuje také na „Účinnost investic státu a EU“ a „Nástroje 

modernizace“, nejméně reforem naopak cílí na zlepšení justičních systémů a řešení korupce. Boj 

s korupcí se i nadále zdá být prioritou zemí střední a jihovýchodní Evropy, které také často 

dostávají doporučení CSR na toto téma.  

 

Zapojení odborových svazů: velký nepoměr mezi stanovenými 

prioritami a skutečnými kroky 
 

Potřeba většího zapojení zainteresovaných subjektů do hospodářské a sociální koordinace na 

evropské úrovni je v souvislosti se strategií Evropa 2020 a s Evropským semestrem zdůrazňována 

v oficiálních dokumentech EU publikovaných od roku 2010. O obnoveném důrazu na sociální dialog 

na úrovni EU hovoří i Junckerova Komise.  

Navzdory oficiální rétorice však bylo dosavadní zapojení sociálních partnerů (zejména odborových 

svazů) do procesu Semestru slabé. Sociální partneři na úrovni EU opakovaně žádali o větší 

zapojení – viz například jejich společné prohlášení z roku 2013 na podporu zapojení všech 

zainteresovaných subjektů. V některých případech se také pokusili vytvořit nástroje k monitorování 

celého procesu a posílení svého zapojení (např. „Nástroje pro koordinaci kolektivního vyjednávání 

a řešení mezd v rámci ekonomické správy EU“, které vypracovala Evropská odborová konfederace 

[ETUC]). Dosažený pokrok však byl omezený a ETUC v kontextu období 2014–2015 Evropského 

semestru stále kritizuje nedostatek vazeb mezi sociálním dialogem a společensko-ekonomickou 

správou EU a také přetrvávající deficit demokratického pojetí, který je pro celý proces typický.  

Co se národní úrovně týče, analýza případových studií ukázala zapojení odborových svazů 

v různém rozsahu; toto velmi úzce souviselo s kolektivním vyjednáváním v jednotlivých zemích. 

Očekává se, že účast na národní úrovni bude znamenat zapojení sociálních partnerů do přípravy 

národních programů reforem (NPR). Takové zapojení je však často nedostatečné a sociální partneři 

obvykle nemají na obsah reforem žádný vliv. Situace v jednotlivých zemích se však různí: ve Finsku 

a Francii je toto zapojení zřejmě organizováno relativně lépe, jinde (zejména v Irsku) tíživá 

hospodářská situace a rozpočtová omezení vedly k vymizení sociálních partnerů z příprav koncepcí 

a zásad. Ve většině případů (Česká republika, Francie, Itálie) jsou klíčovým prvkem pro konzultace 
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se sociálními partnery národní hospodářské a sociální výbory. Během těchto konzultací jsou odbory 

často zastupovány konfederací odborových svazů. 

Co se specificky odborů zaměstnanců veřejné správy týče, odpovědí na internetový průzkum 

ohledně jejich zapojení do Semestru bylo z členských organizací EPSU doručeno jen málo. To už 

samo o sobě svědčí o jejich minimálním zapojení, informovanosti a konzultacích v souvislosti 

se Semestrem. 

 

Doporučení, jak zvýšit zapojení odborových svazů do Evropského 

semestru 
 

Vzhledem k významu, který MPA v rámci ES už od roku 2012 má, je pro odborové svazy veřejného 

sektoru velmi důležité zvýšit úsilí o efektivní zapojení; jen tak lze maximálně využít každou 

příležitost k ovlivnění tohoto procesu a jeho výsledků. Následující tabulka uvádí některé fáze, 

navrhuje strategie k posílení účasti odborů v celém procesu a zdůrazňuje význam intervence ve 

fázi přípravy zpráv za jednotlivé země (pokud je to samozřejmě možné).  
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Souhrnná tabulka doporučení pro EPSU a její členské organizace k zapojení do 

Evropského semestru  

Fáze  Kdy Jak 
Omezení a 

alternativní strategie 

Roční analýza 
růstu (AGS) 

Zveřejněno 

v listopadu 

Diskuse před 
přijetím AGS 

- Zajistit koordinaci s představiteli ETUC, aby 
byla témata MPA řádně řešena. 

- Usilovat o spolupráci s Evropským 

parlamentem a jeho konkrétními skupinami. 

Pozorně sledujte, zda a 
jak bude sociální dialog 

na úrovni EU navázán 

na ES a jaká fóra budou 
v tomto ohledu 

relevantní. 

Národní program 
reforem (NRP)  

Zveřejněno v dubnu 

Příprava 
dokumentu 

U vlád jednotlivých států: 
- vyvinout tlak – rovněž v koalici s dalšími 

zainteresovanými subjekty – na vytvoření 
transparentních a včasných procesů, které 

zajistí smysluplnou účast na přípravě NRP; 
- vstoupit v přímý kontakt s ministerskými 

orgány, které za vypracování NRP odpovídají 

(obecně ministerstva financí), a 
s ministerstvy s agendou v oblasti veřejné 

správy. 
Na úrovni konfederace: 

- zajistit přísun informací a dosáhnout 

zapojení do příprav stanoviska odborové 
konfederace k NRP;  

- dbát na to, aby byly připomínky řádně vzaty 
v úvahu a tématům veřejné správy se 

dostalo náležitého řešení. 

Pokuste se vnitrostátní 
sociální dialog těsněji 

navázat na národní 
postupy Evropského 

semestru; NRP jsou 
záležitostí vlády, takže je 

potřeba mít silnou 

pozici, abychom mohli 
ovlivnit národní 

rozhodovací proces.  

Zprávy 
z jednotlivých 

zemí (CR) a 
návrhy 

doporučení pro 

jednotlivé země 
(CSR)  

 
Zprávy se zveřejňují 

v únoru, doporučení 

v květnu 

Od září do ledna 
(před 

zveřejněním 
zpráv)  

 

Pokud bychom chtěli ovlivnit obsah CSR, 
nejúčinnější cestou je dostat potřebné 

informace do zprávy za konkrétní zemi. Toto 
lze zajistit: 

a) přímo, navržením doporučení nebo témat, 

které by EK měla řešit (nutno doložit 
analýzou a důkazy); 

b) udržováním kontaktu s úředníky, kteří mají 
agendu Evropského semestru v jednotlivých 

zemích na starosti; 

c) účastí na zjišťování situace v terénu 
v členských státech nebo na dvoustranných 

jednáních mezi EK a členskými státy (konají 
se v prosinci, březnu a dubnu); 

d) přímým kontaktem s odděleními různých GŘ 
v rámci EK, která se specializují na 

konkrétní země. 

- Doporučení CSR řeší 
obecnější strategie na 

úrovni EU, takže je 
obtížné změnit jejich 

zaměření. 

- Složitost procesu 
příprav návrhů EK 

znamená, že je těžší 
najít správné cesty 

k ovlivnění znění CSR. 

Závěrečná 
doporučení pro 

jednotlivé země  

 
Přijato Radou 

v červnu 

Od května do 
června (před 

schválením 

konečných CSR) 

Zaměřit se na ministerstvo účastnící se Rady 
ministrů, která rozhoduje o doporučeních 

relevantních pro EPSU. 

Velmi těžko 
realizovatelné, vzhledem 

k omezenému času a 

využívání pravidla 
obrácené kvalifikované 

většiny. 

Při implementaci 
CSR 

Sledovat implementaci CSR – zapojit se do 
aktivit širších národních sítí spolu s dalšími 

subjekty (např. nevládní organizace, vysoké 
školy, politické strany). 

 

 


