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Informační servis čtenářům
Ve své vysvětlující zprávě „Tři světy sociálního
kapitalismu“ se Gösta Esping-Andersen (1990)
zaměřuje na „re-specifikaci sociálního státu“.
V tomto období byly Odbornou komisí (OK) připraveny, prodiskutovány a přijaty tyto návrhy:
Tento článek zkoumá koncepční kritiku Espingl v rámci základního důchodového pojištění (tzv. 1. pilíře) zavést revizní systém, který zaručí obAndersena.
čanům ČR, že po dosažení určené hranice důchodového věku budou mít podle očekávaného
Activating Citizens to Participate in Collective
vývoje úmrtnosti naději prožít poslední čtvrtinu svého života ve starobním důchodu;
Co-Production of Public Services. [Aktivování
l zavést sdílení vyměřovacích základů manželů pro uplatnění důchodových nároků;
občanů, aby se podíleli na kolektivní koprodukl diferencovat výši příspěvků na sociální pojištění lidem podle toho, o kolik dětí se starají
ci veřejných služeb.] /BOVAIRD, T. - VAN
(návrh přijatý na jednání OK 21. 5. 2015) - blíže viz str. 30;
RYZIN, G. G. - LOEFFLER, E. - PARRADO, S.
l způsob ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. pilíře), který se stal základem pro řeIn: Journal of Social Policy. - Roč. 44, č. 1 (2015),
šení schválené následně vládou, jež je dále zpracováváno do podoby legislativního řešení;
s. 1−23.:obr.,tab.,-lit.
l v rámci úprav doplňkového penzijního spoření (tzv. III. pilíře) osvobodit od daně z příjmů
Koprodukce uživatele a komunity v rámci veřeji výplaty penzí, prováděné po dobu nejméně 10 let;
ných služeb se poprvé stala aktuální koncem
l umožnit stát se účastníkem III. pilíře bez omezení věkem;
70. let. Zvláštní pozornost je věnována potencil zvýšit limit pro investování do standardních fondů kolektivního investování z 35 % na 40 %;
álu koprodukce kvůli fiskálním tlakům, jimž čelí
l zavést povinnost držet doplňkový kapitál na krytí peněžních prostředků, které jsou placeny
vlády od roku 2008. Článek zkoumá významná
nebo vypláceny ve prospěch účastníků nebo při vracení státního příspěvku před jejich přizjištění z výzkumu v pěti evropských zemích dělením příslušným účastnickým fondům na běžném účtu odděleně od ostatních provelkou propast mezi současnými úrovněmi kostředků určených k jinému účelu;
lektivní a individuální koprodukce a faktory, jež
l změnit povinnost ČNB odejmout povolení z důvodu neplnění stávajících zákonných požaje ovlivňují.
davků na možnost jejího uvážení při posouzení individuální situace účastnického fondu.
The Four Worlds of „Welfare Reality“ - Social
Zdroj: www.mpsv.cz
Risks and Outcomes in Europe. [Čtyři světy „socích k reformě ve Velké Británii a podrobný
ciální reality“ - sociální rizika a výsledky v EvroZe zahraničního tisku
popis toho, jak nový program funguje a jaké popě.] / FERRAGINA, Emanuele - SEELEIBGovernmental Promotion of Social Cohesion
učení z něho plyne pro potenciální reformu inKAISER, Martin - SPRECKELSEN, Thees
and Its Effect on Local Civil Society Organisativalidních dávek v USA.
In: Social Policy and Society. - Roč. 14, č. 2 (2015),
ons: How These Institutions Respond to the
Pension fund vulnerability to the financial mars. 287−307.:tab., -lit.
Inclusion of Vulnerable Groups as Active Citiket crisis: The role of trade unions. [Zranitelnost
Můžeme po třech desetiletích krize sociálního
zens. [Vládní podpora sociální soudržnosti a její
penzijního fondu vůči krizi na finančním trhu:
státu, změn a transformace stále ještě mluvit
dopad na místní organizace občanské společÚloha odborových svazů.] / WIß, Tobias
o sociálním státu? Autoři používají souhrnná
In: European Journal of Industrial Relations. nosti: Jak tyto instituce reagují na začlenění zradlouhodobá data pro západoevropské země, aby
Roč. 21, č. 2 (2015), s. 131−147.:obr.,tab.,lit.
nitelných skupin jako aktivních občanů.] /
zmapovali sociální výsledky a seskupení zemí.
Omezené veřejné důchodové systémy a kráceSEMINO, Stella Maris
Analýza výsledků poskytuje obraz „reálných soní v oblasti důchodů odvozených od výdělků
In: Social Policy and Society. - Roč. 14, č. 2
ciálních světů“ a má značný význam pro pochozvýšily roli penzijních fondů, ale nebylo jasné,
(2015), s. 189−201.:obr., -lit.
pení politické legitimity v jednotlivých zemích.
jak dalece je krize na finančních trzích ovlivňují.
Článek zkoumá, jak sociální politika ovlivňuje sociExtending maternity protection to all women:
Článek spojuje různé mechanismy koordinace
ální soudržnost v rámci londýnské oblasti a míru,
Trends, challenges and opportunities. [Rozšířetržních ekonomik s rozdíly v důchodových sysdo jaké organizace občanské společnosti usnadní ochrany mateřství na všechny ženy: Trendy,
témech, řízením podniku a penzijního fondu, inňují zastoupení migrantů v rámci veřejné sféry.
výzvy a příležitosti.] / ADDATI, Laura
vestičními strategiemi, a tím i zranitelností penDisability benefit reform in Great Britain from
In: International Social Security Review. - Roč.
zijních fondů riziky finančního trhu.
the perspective of the United States. [Reforma
68, č. 1 (2015), s. 69−93.:obr., -lit.
„A Re-Specification of the Welfare State“: Coninvalidních dávek ve Velké Británii z pohledu
Mezinárodní standardy na ochranu mateřství
ceptual Issues in „The Three Worlds of Welfare
USA.] / MORRIS, Zachary A.
v práci a výzvy k jejich rozšíření na všechny ženy
Capitalism“. [„Nová specifikace sociálního
In: International Social Security Review. - Roč.
v souladu s principem rovných příležitostí mezi
státu“: koncepční otázky ve „Třech světech so68, č. 1 (2015), s. 47−67.:obr., -lit.
ženami a muži. Trendy v uplatňování Úmluvy
ciálního kapitalismu“.] / POWELL, Martin
Článek zkoumá britské reformy (2008) z pohledu
ILO č. 83 (2000) o ochraně mateřství a DoporuIn: Social Policy and Society. - Roč. 14, č. 2 (2015),
Spojených států, které zvažují změny svého pročení ILO č. 202 (2012) o minimálních úrovních
s. 247−258.: -lit.
gramu invalidních dávek. Přehled kroků vedousociální ochrany v zemích světa.
Evropská komise na jaře publikovala první přehled integrovaPři příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů, připaných sociálních služeb v EU a příklady nejlepší praxe zaměřené na
dajícího každoročně na 19. června, proběhla 19. 6. a 20. 6. 2015
služby trhu práce a sociální reintegrace. Integrované sociální služmezinárodní konference „Vládní strategie pro rovnost žen
by ve formě společných center pro několik druhů sociálních služeb
a mužů v ČR na léta 2014−2020 - otevřená výzva“ (druhý den
mohou zvýšit efektivitu a účinnost jejich poskytování. Snáze tak lze
jako součást Kongresu žen 2015), pořádaná ministrem pro lidská
odstranit duplikace a nedostatky, lépe sdílet informace a znalosti,
práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem. První
identifikovat potřeby a odpovědi na ně a snížit náklady na tyto služden začal představením vládní strategie a pak pokračoval jednáby. Takovéto poskytování služeb umožňuje například účinněji proním ve třech blocích, nazvaných „Rovnost žen a mužů na trhu
sadit určité podmínky, což lze snáze zajistit, jsou-li služby a dávky
práce, slaování pracovního a soukromého života“, „Strategický
poskytovány jednou agenturou nebo úzce spolupracujícími ageninstitucionální rámec rovnosti žen a mužů“, „Rovnost žen a mužů
turami. Příkladem může být estonská reforma z roku 2009, která
jako každodenní realita i celospolečenské téma“, během nichž
propojením služeb trhu práce a pojištění v nezaměstnanosti umožvystoupila celá řada odborníků z tuzemska i ze zahraničí. Druhý
nila lepší koordinaci a efektivnější aktivaci uchazečů o práci. Inteden konference po úvodním diskusním panelu „Ženy v rozhodogrované služby mohou také vést ke sdílení administrativních návacích pozicích“, pořádaném organizací Fórum 50 %, pokračovakladů mezi organizacemi a využití vzájemné synergie, jak ukazuje
la odpoledním programem, a to čtvrtým blokem „Sexismus jako
nizozemská reforma z roku 2002.
jedna z forem genderově podmíněného násilí“, na který navázal
Integrovaný přístup tak nabízí poskytování služeb více odpovíinteraktivní seminář „Obraz romských žen v českých médiích“.
dajících potřebám osob hledajících práci, které často musí překoKonference se uskutečnila v rámci projektu „Optimalizace innávat více problémů současně. Příkladem takového integrovaného
stitucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů
přístupu mohou být finská centra LAFOS, řízená sítí složenou z něv ČR“ (CZ.1.04/5.1.00/81.00004).
kolika ministerstev.
Zdroj: Úřad vlády ČR
Přehled návrhů Odborné komise pro důchodovou reformu určených vládě
od jejího ustavení v roce 2014 do konce 1. pololetí 2015
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