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1. Úvod 

Nezaměstnanost patří k hlavním problémům, které zatěžují Evropskou unii a její 

členské státy. Vývoj zaměstnanosti respektive nezaměstnanosti, je podrobně sledován a 

Evropská unie usiluje o snižování nezaměstnanosti obyvatelstva. Nezaměstnanost je přirozený 

jev společnosti, který je založený na tržním mechanismu, a to až do té doby, dokud se nestává 

masivní. Nezaměstnanost není pouze ekonomický problém  tzn. nejde pouze o nerovnováhu 

na trhu práce, ale jde i o její důsledky na život a psychiku jedince, který se ocitl bez práce. 

Z tohoto důvodu se Evropská unie snaží spolu s jednotlivými členskými státy vytvářet nové 

strategie, iniciativy a další programy, které mají pomoci lidem najít práci a zlepšit jejich 

životní úroveň. Nezaměstnanost tzv. míra nezaměstnanosti neurčuje pouze procento 

nezaměstnaných osob, ale při hlubším pátrání vypovídá o strukturálním stavu ekonomiky. 

Průměrná míra nezaměstnanosti v Evropské unii v roce 2013 byla 10%. Pro Evropskou unii to 

byla nejvyšší hodnota za posledních 10 let. 

V současné době je tak nezaměstnanost velmi diskutovaným tématem. Aktuálně se řeší, 

jak nezaměstnanost eliminovat za pomocí politiky zaměstnanosti, která je součástí 

hospodářské politiky státu. Za pomocí pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti se stát snaží 

míru nezaměstnanosti snižovat a zároveň mírnit následky spojené se ztrátou zaměstnání.   

Cílem této bakalářské práce je charakterizovat a porovnat politiku zaměstnanosti ve 

vybraných zemích Evropské unie: České republice, Slovensku a Portugalsku. Určili jsme si 

Českou republiku, se kterou budeme porovnávat Slovensko a Portugalsko, které jsou blízké 

rozlohou tak i počtem obyvatel. V těchto zemích se zabýváme nezaměstnaností, aktivní a 

pasivní politikou a průměrnou mzdou, které mezi sebou porovnáváme. 

Struktura práce je rozvržena do tří hlavních kapitol. První - teoretické části se přímo 

dotýká všeobecného rozboru zaměstnanosti a nezaměstnanosti a jejími druhy, poptávku a 

nabídku práce, rovnováhu na trhu práce. Dále si charakterizujeme pasivní a aktivní politiku 

v Evropské unii. Nebude opomenuta sociální politika a jejím hlavním cílem je podpora 

zaměstnanosti, zlepšování životních a pracovních podmínek a hlavně rovnost na trhu práce 

mezi muži a ženami. 

V druhé části se zabýváme vývojem politiky zaměstnanosti, od 90. let do současnosti. 

Dále v práci poukazujeme na význam hospodářské a sociální soudržnosti, jejíž hlavním cílem 

je podpora vysoké úrovně zaměstnanosti. Poslední oblastí, kterou si v této kapitole 

charakterizujeme je síť EURES. 
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V třetí části si ve vybraných zemích charakterizujeme aktivní a pasivní politiku, vývoj 

nezaměstnanosti a výši průměrné mzdy.  V České republice, Slovensku a Portugalsku si 

konkrétně charakterizujeme nezaměstnanost, aktivní a pasivní politiku a výši průměrné mzdy, 

a následně je mezi sebou budeme komparovat. 
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2.  Politika zaměstnanosti - základní aspekty 

V ekonomii rozlišujeme dva základní druhy trhu a to trh statků a služeb a trh výrobních 

faktorů (VF – práce, půda a kapitál). Trh práce je charakteristický podobnými znaky jako trh 

statků a služeb.Tento typ je vyznačován svými specifiky, které jsou spojovány s výkony lidí 

(Winkler, Wildmanová, 1998). 

Trh práce je místo, kde se setkává nabídka práce a poptávka po práci. Mzda je odměna 

za vykonanou práci, tj. cena práce je nástrojem pro vyrovnání tohoto trhu. Trh práce 

v ekonomice slouží k většímu zabezpečení ekonomiky a to především potřebnými pracovními 

silami a zajištění prostředků pro nedílnou součást pracovních sil. 

2.1 Poptávka po práci 

Poptávka po práci je určena množstvím práce, které firmy mají a na práci najímají 

pracovní sílu při různých úrovních mzdové sazby. Poptávka je množství práce, při které se 

příjem z mezního produktu rovná mezním nákladům na práci tzv. mzdě. Poptávku po práci 

významně ovlivňuje produktivita práce, která je zase ovlivněna řadou faktorů např. kvalifikací 

práce, množstvím a kvalitou faktorů, technologií, atd. (Maláč, 2007). 

poptávka po práci a její vlastnosti: 

 na trhu se nachází velký počet kupujících a prodávajících, a nikdo z nich nemůže ovlivňit 

mzdu (nepatří zde odbory, velké firmy, atd.), 

 práce je homogenní, tzn. všichni pracovníci mají stejnou kvalifikaci pro práci, kterou 

vykonávají, 

 pracovníci se mohou volně přemisťovat z jednoho pracovního místa na další, 

 na trhu se vyskytuje dokonalá informovanost.  

Na obr. 2.1 vyjadřuje W mzdovou sazbu za hodinu, L množství práce a D křivka 

poptávky po práci. Obecně u poptávky platí, že čím vyšší mzdová sazba, tím menší množství 

poptávané práce (ceteris paribus). Při mzdové sazbě W1 je poptávaná pouze práce L1, tuto 

situaci znázorňuje bod A. Bod B na křivce poptávky vyjadřuje, že dojde-li k poklesu mzdové 

sazby na W2, bude poptáváno větší množství práce L2, než jak tomu bylo u bodu A (Schiller, 

2004).  
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Obr. 2. 1 Poptávka po práci 

 

Zdroj: Ekospace.cz, 2012. 

2.2  Nabídka práce 

Nabídka práce vyjadřuje počet pracovníků, které má ekonomika k dispozici a počet 

jejich již odpracovaných hodin. Nabídka práce ovlivňuje životní úroveň jednotlivých osob  

a celkové bohatství společnosti. Nabídka pracovních sil je kolísavá a je závislá na výši reálné 

mzdové sazby a na tom zda osoba obětuje volný čas (Jírová, 1999). 

nabídka práce a její vlastnosti: 

 jedná se o vztah mezi nabízeným množstvím práce ze strany domácností nebo 

také jednotlivců a její cenou, 

 při rozhodování osob o nabízené množství práce má důležitou hlavní roli 

rozhodování vyrovnávající mezní užitek mzdy a volného času, které jednotlivci 

mají. Čím vyšší je množství nabízené práce, tím větší množství statků přináší, 

ale menší objem volného času a naopak. V případě, že dosáhne jednotlivcův 

mezní užitek spotřebních výdajů výše jeho mezního užitku volného času, 

dochází k další výměně volného času za spotřební statky a také k poklesu jeho 

celkového užitku, 

 individuální nabídka práce proto vychází z poptávky jednotlivce po určitém 

volném čase a mzda představuje jeho cenu. Poptávku po volném čase ovlivňují 

dva základní efekty a to substituční a důchodový efekt. Efekty v této situaci 

poptávky působí proti sobě(vysvětlení viz obr. 2. 2). 

1 

2 

2 1 
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Substituční efekt = každá další hodina L (práce) s sebou přináší více peněz na útratu. 

Substituční efekt vyjadřuje, že s rostoucí mzdou lidé chtějí více peněz, více pracují a zdražuje 

se volný čas a jeho „nákup“ se z tohoto důvodu omezuje. 

Důchodový efekt = znamená, že při vyšší mzdě člověk nabízí méně práce. Jedná se o situaci, 

kdy máme dostatek peněz nebo tak velkou mzdu, kdy nás peníze nezajímají, a my 

upřednostňujeme volný čas.  

Který z efektů má dominantnější postavení a převládá, je ovlivněn právě výši mzdy 

(Hospodářská komora České republiky, 2013). 

Obr. 2. 2 Individuální nabídka práce 

 

Zdroj: Jurečka, 2009. 

Individuální křivka nabídky (S) představuje různé množství práce (L), kterou jsou osoby 

ochotny nabízet při stále měnící se mzdové sazbě (W). Křivka tržní nabídky vzniká 

horizontálním součtem individuálních křivek nabídky práce (Jurečka, 2009). 

Na obr. 2.2 vidíme, že křivka je v určité části zakřivená, což je způsobeno působením 

obou efektů. Nabídka práce mírně roste, když roste mzda do bodu C, neboť v tomto pásmu 

převládá substituční efekt. V pásmu, kde převládá důchodový nad substitučním efektem, tedy 

za bodem C, mzdová sazba snižuje nabízené množství práce. Tvar křivky, na obr. 2.2 se 

nemusí projevit v každé situaci (Jurečka, 2009). 

2.3 Rovnováha na trhu práce 

Když jsme si popsali nabídku a poptávku na trhu práce, můžeme přikročit 

k mechanismu, kterým se na trhu práce utváří rovnováha a rovnovážná cena práce tj. mzda 

(Urban, 2006). 

  

http://cgi.math.muni.cz/kriz/prevod_mikro/mikro12.html
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Obr. 2. 3 Rovnováha na trhu práce 

 

Zdroj: Jurečka, 2009. 

Obrázek představuje rovnováhu na trhu práce (bod E), která vzniká při určité výši 

mzdové sazby (wE) a při určitém množství práce (LE). Pokud dojde k případu, kdy se budou 

snižovat mzdy a ty by byly nižší než rovnovážná mzda, může dojít k situaci, že na trhu bude 

nedostatek zaměstnanců (klesající poptávková křivka DL). Obrácený případ může nastat, když 

se mzda zvýší nad rovnovážnou, dojde k přebytku pracovních sil a bude docházet k vyšší 

nezaměstnanosti. Může nastat případ, že mzdy se budou zvyšovat a proto budou firmy 

propouštět pracovníky, neboť se budou zvyšovat náklady firmy. Nejedná se o stav, kdy by 

pracovali všichni pracovníci (např. část pracovníků preferuje volný čas před nabízenou práci 

nebo mzda, která je pracovníkovi nabízená se mu nezdá dostatečně motivující (Jírová, 1999). 

Změny rovnováhy na trhu práce 

Ke změnám rovnováhy na trhu práce může docházet jak ze strany poptávky po práci, 

tak ze strany nabídky práce.  

Posuny křivky poptávky po práci jsou spjaty se změnou hodnoty mezního produktu 

práce. Změna hodnoty mezního produktu může být vyvolána buď změnami cen vyráběného 

zboží, a to v případě, kdy s vyšší cenou firemní produkce roste hodnota dodatečné produkce 

vyrobené dalším pracovníkem (nebo např. v důsledku rostoucího vybavení práce fixním 

kapitálem, vyšší kvalifikaci pracovníků nebo může být ovlivněn zlepšením výrobních 

technologií). 

Křivka nabídky práce může být posunuta, a to v případě migrace obyvatelstva. 

S podobným účinkem se lze setkat u delších nebo kratších podpor v nezaměstnanosti 

(prodloužení doby, po kterou jsou podpory v nezaměstnanosti vypláceny, nabídku práce 

zmenšuje, naopak zkrácení doby vyplácení podpory v nezaměstnanosti nabídku práce 

zvyšuje). Když klesá tržní nabídka práce, dochází k poklesu zaměstnanosti a růstu mezd, 

zvýšení tržní nabídky práce vede k vyšší zaměstnanosti a snižování mezd (Urban, 2006). 
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2.4 Zaměstnanost 

Na 15. konferenci statistiků práce v roce 1993 v Ženevě, byla přijata klasifikace 

postavení v zaměstnání ICSE – 93, která vytyčila základní definice pro jednotlivé skupiny 

zaměstnaných osob (Český statistický úřad, 2007). Klasifikace byla vypracována 

Mezinárodním úřadem práce (ILO) v Ženevě. Klasifikace je znázorněna na obr. 2.4, kde  

je rozděleno obyvatelstvo. 

Zaměstnaný představuje osobu, která vykonává placené zaměstnání nebo provozu je 

sebezaměstnání (práce ve vlastním podniku). Pracující osoba dostane zaplaceno po dobu  

1 hodiny za sledované období. Nerozhoduje, jestli pracovní činnost měla trvalý, dočasný, 

sezónní nebo příležitostní charakter. Mezinárodní metodika zahrnuje do zaměstnaných osob 

také skupiny lidí např. profesionální příslušníky armády, osoby na mateřské dovolené, které 

před nástupem pracovaly, osoby pracující, které nemohou vykonávat práci z důvodu nemoci, 

svátků nebo dovolené (Pavelka, 2012). 

Sebezaměstnání - jsou osoby (podnikatelé) pracující na vlastní účet, kde pomáhají 

rodinní příslušníci tzv. podnikatelé bez zaměstnanců. 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo - představuje skupinu osob, která může vykonávat 

práci. Do této kategorie patří zaměstnané a nezaměstnané osoby. Dále zde řadíme příslušníky 

armády (ať slouží v České republice nebo v zahraničí), osoby zaměstnané ve svém vlastním 

podniku (např. majitel společnosti se může nechat zaměstnat na jakoukoli pozici ve firmě). 

Míra ekonomické aktivity představuje důležitou veličinu z makroekonomického 

hlediska. Dojde-li v budoucnosti k úbytku ekonomicky aktivního obyvatelstva, tento jev může 

vést k neschopnosti státu postarat se o stárnoucí populaci. Jedná se o nejhorší variantu, která 

se začíná v dnešní době více projevovat. Ukazatel „míra ekonomické aktivity“ se využívá 

tehdy, když je potřeba zjistit, která skupina obyvatelstva si nemůže najít vhodnou práci ke své 

kvalifikaci. Především u regionů s nižší zaměstnaností se stát snaží pomáhat s různými 

dotačními programy. Také větší společnosti, které hodlají investovat do výstavby 

v průmyslových zónách, zvažují, do kterého kraje umístí svou obchodní činnost a při takovém 

rozhodování berou v potaz ukazatel ekonomicky aktivního obyvatelstva. Ukazatel je firmě 

schopen ukázat jak velké množství lidí v daném kraji je schopných pro ně pracovat (hlavně 

v místech nebo kulturách, kde lidé nejsou zvyklí za volným či nabízeným pracovním místem 

cestovat). Ukazatel zjistíme pomocí vzorce:  
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Vzorec 2.1 Míra ekonomické aktivity 

 

Zdroj: Jurečka, 2009. 

Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo – do této skupiny spadají všechny osoby, které 

během referenčního období nebyly zaměstnány a nejsou označovány jako nezaměstnaní,  

tj. nesplňují 3 základní podmínky nezaměstnanosti definované ILO, viz. kapitola 2.5. Do 

ekonomicky neaktivní populace spadají např. děti předškolního věku, starobní důchodci, aj. 

(Český statistický úřad, 2007). 

Obr. 2. 4 Rozdělení obyvatelstva v zemích EU dle ekonomického statusu 

 

Zdroj: Jírová, 1999, vlastní zpracování. 

2.5 Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost je setrvalý stav, vyjadřující nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou 

na pracovním trhu ve smyslu převisu nabídky práce. 

Podle ILO za nezaměstnané osoby se považují osoby starší 15 let a splňující podmínky, 

které ve sledovaném období nesplňovaly souběžně tři základní podmínky (Jírová, 1999): 

 nebyli zaměstnaní, 
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 průběžně práci hledají (např. kontaktují firmy, které poptávají po práci, chodí  

na pohovory do společností, zjišťují si volné pracovní místa přes úřad práce, 

apod.), 

 do práce mohou nastoupit do 14 pracovních dnů (Český statistický úřad, 2007). 

V této skupině jsou také obyvatelé, kteří čekají, až se budou moci do práce vrátit 

(Winkler a Wildmanová, 1999). Skupina nezaměstnaných osob představuje osoby, ochotné  

a schopné pracovat, které představují pro trh práce potenciální VF (Pavelka, 2007). 

Nezaměstnanost je negativním sociálním jevem. S nezaměstnaností se můžeme setkat 

v několika typech, což umožňuje vymezit různé přístupy a řešení problematiky 

nezaměstnanosti. Nezaměstnanost měříme pomocí tzv. míry nezaměstnanosti. Míru 

nezaměstnanosti vypočítáme (v procentech) pomocí vzorce: 

Vzorec 2.2 Míra nezaměstnanosti 

 

Zdroj: Jurečka, 2009. 

Ve vzorci 2.2, kde u -představuje míru nezaměstnanosti, U - je počet nezaměstnaných 

osob a L - vyjadřuje pracovní sílu.Míra nezaměstnanosti ukazuje procento nezaměstnaných ze 

skupiny ekonomicky aktivního obyvatelstva (Pavelka, 2012). 

Druhy nezaměstnanosti 

Obecně nezaměstnanost dělíme do tří typů: frikční, strukturální a cyklická 

nezaměstnanost.  

Frikční nezaměstnanost – příčiny vzniku jsou spojeny s nepřetržitými pohyby osob 

mezi jednotlivými regiony a pracovními místy, k přesunům mohou být osoby motivovány 

např. vlastní potřebou (Samuelson a Nordhaus, 2007). Doba nezaměstnanosti v této skupině je 

pro většinu nezaměstnaných osob jen krátkodobou záležitostí, během níž si lidé snaží hledat 

nové pracovní místo. Frikční nezaměstnanost vzniká, když např. pracovník sám opustí své 

zaměstnání a začíná si ze své iniciativy sám hledat nové a lepší pracovní místo, z tohoto 

důvodu bývá frikční nezaměstnanost chápána jako dobrovolná nezaměstnanost (Mareš, 1998). 

I v případě, že by došlo ke stavu plné zaměstnanosti, stále by existoval pohyb na pracovním 

trhu, který by byl daný příchodem absolventů nebo žen po mateřské dovolené (Samuelson 

a Nordhaus, 2007). 
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Strukturální nezaměstnanost – vzniká v důsledku strukturálních změn v ekonomice,  

a poukazuje na nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu a to zejména mezi 

kvalifikačními požadavky volných pracovních míst a sil na jednotlivých územích (Pavelka, 

2007). Nesoulad nastává vždy, když roste poptávka po novém druhu práce a tím pádem klesá 

poptávka po současné práci a nabídka se doposud nepřizpůsobila (Samuelson a Nordhaus, 

2007). V ekonomice dochází k útlumu některých odvětví, ale jiné odvětví zase expandují. 

Tento jev v ekonomice nastává, když pracovníci zanikajícího odvětví nemají potřebnou 

kvalifikaci, která je nutná pro expandující odvětví (Pavelka, 2007). Můžeme si představit 

typický příklad, který nastal v 80. letech, kdy došlu k nedostatku pečovatelek a zdravotních 

sester a na straně druhé neustále klesá zájem o horníky.  

Cyklická nezaměstnanost – na trhu práce vzniká, když dojde k poklesu celkové 

poptávky po pracovní síle. Cyklická nezaměstnanost je tedy spojena s cyklickým vývojem 

ekonomiky. S nižšími celkovými výdaji a produkcí naroste nezaměstnanost prakticky úplně 

všude (Samuelson a Nordhaus, 2007. Když na trhu nastane recese, klesá hrubý domácí 

produkt (HDP) a roste počet nezaměstnaných osob a naopak při expanzi HDP roste a počet 

nezaměstnaných osob začíná klesat (Pavelka, 2007). 

Rozlišení mezi těmito typy nezaměstnaností pomáhá ekonomům při odhadování stavu, 

který je na trhu práce aktuální. Vyšší úroveň frikční a strukturální nezaměstnaností nastává 

navzdory rovnováze na trhu práce. Naopak cyklická nezaměstnanost se začíná objevovat 

v hospodářské recesi, s poklesem zaměstnanosti a to díky nerovnováze mezi agregátní 

nabídkou a poptávkou (Samuelson a Nordhaus, 2007). 

Dále nezaměstnanosti dělíme podle kritéria dobrovolné nebo nedobrovolné 

nezaměstnanosti. 

Dobrovolná nezaměstnanost (DN) 

DN představuje nezaměstnané osoby, které nechtějí poskytnout pracovní sílu při 

určitých mzdách (které jsou aktuální na trhu práce). Zde také řadíme osoby, které nechtějí 

pracovat a upřednostňují volný čas a jsou dostatečně uspokojeni z podpor nebo charity 

(Jírová, 1999). 
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Obr. 2.5Dobrovolná nezaměstnanost 

 

Zdroj: Jurečka, 2009. 

Na obr. 2.5 je W = mzdová sazba, w* = rovnovážná mzdová sazba, L = množství práce, 

SL = nabídka práce, DL = poptávka po práci, EA = ekonomicky aktivní lidé, Z = zaměstnání, 

DN = dobrovolně nezaměstnaní. 

Obr. 2.5 představuje nabídkovou a poptávkovou křivku a vzájemný průsečík mezi 

křivkami v bodě E, při mzdové sazbě w* je trh vyčištěn. Úsečka AE představuje počet 

nezaměstnaných osob a úsečka EF počet obyvatel v ekonomicky aktivním věku, kteří při dané 

mzdové sazbě pracovat nechtějí, ale v případě vyšších mzdových sazeb by pracovat chtěli, 

tzv. DN obyvatelstvo (Jurečka, 2009). 

Nedobrovolná nezaměstnanost (NN) 

NN vzniká, pokud mzdy nejsou schopné reagovat dost rychle, aby vyčistily trhy. Při 

vyšší mzdové sazbě nastává stav, kdy je přebytek kvalifikovaných pracovníků nad pracovními 

příležitostmi pro ně. NN jsou osoby, které chtějí pracovat při aktuální mzdové sazbě. Ale na 

trhu práce neexistuje dostatek volných pracovních míst, tzn. nabídka je vyšší než poptávka. 

V případě, že je přebytek kvalifikovaných pracovníků, firma si stanoví svoje kritéria pro 

výběrové řízení a snaží se vybrat pracovníky s nejvyšší potřebnou kvalifikaci pro práce  

a s největší praxí. 

  

DL SL 

E 
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Obr. 2. 6 Nedobrovolná nezaměstnanost 

¨ 

Zdroj: Jurečka, 2009. 

Na obr. 2.6, znamená W = mzdová sazba, L = množství práce, SL = nabídka práce,  

DL= poptávka po práci, EA = ekonomicky aktivní osoby, w* = rovnovážná mzdová sazba, 

W1 = skutečná mzdová sazba, Z = zaměstnání, NN = nedobrovolně nezaměstnaní.  

Na obr. 2.6úsečka BC vyjadřuje NN (pracovníci, kteří chtějí pracovat při určité mzdě 

W1, ale zaměstnání nemohou najít). Úsečka AB, znázorňuje počet zaměstnaných osob 

(Grudzínská, 2012). 

Skrytá nezaměstnanost – jedná se o nezaměstnané osoby, které nejsou registrovány 

jako nezaměstnaní. Situace, kdy osoba nesplňuje podmínky, které jsou potřebné při registraci 

do systému nezaměstnaných nebo se dobrovolně do tohoto systému nepřihlásí. (např. 

mateřská dovolená, práce v domácnosti, pomoc nemocnému rodinnému příslušníkovi, 

studium, aj.). Jsou i případy lidí, kteří se nechtějí registrovat na úřadu práce, ale i přesto si 

aktivně sami hledají práci. 

Neúplná nezaměstnanost – do této skupiny řadíme pracovníky, kteří musí akceptovat 

práci na poloviční úvazek, jedná se o sdílené pracovní místo, kdy se o jednu pozici dělí dvě 

osoby. Jedná se o práci, kde plně nevyužijí svoji kvalifikaci, dovednosti nebo schopnosti. 

Neúplnou nezaměstnanost můžeme zařadit mezi jeden ze způsobů, jak se snažit čelit masové 

nezaměstnanosti. Specifickou formou jsou pokusy o zavádění čtyřdenního pracovního týdne  

a snížení počtu pracovních hodin. Hlavně z důvodu, aby trh práce absorboval především 

mladé nezaměstnané osoby (Mareš, 1998). 

DL 

SL 
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Důležité jsou dopady nezaměstnanosti, které dělíme na ekonomické a sociální. První 

jsou ekonomické dopady, které Představují ztrátu produkce v podobě rozdílu skutečného  

a potenciálního produktu. V situaci, kdy je vyšší nezaměstnanost než je přirozená míra 

nezaměstnanosti, ekonomika produkuje méně, než by mohla na úrovni potenciálního 

produktu. Mezi ekonomické dopady patří ztráta kvalifikovaných pracovníků.  

Jako druhé jsou sociální dopady, které spojovány s nezaměstnaností, kriminalitou, 

alkoholismem, sebevraždami, xenofobii, aj. Jedná se o negativní činnosti, které se začínají 

projevovat s rostoucí dobou nezaměstnanosti.  

Po dobu, kdy je člověk nezaměstnaný, je důležitým ukazatelem tzv. dlouhodobá 

nezaměstnanost. Do skupiny dlouhodobě nezaměstnaných spadají osoby, které jsou 

nezaměstnané dobu delší než jeden rok. Problém u osob, které jsou dlouhodobě nezaměstnané 

je ztráta pracovních návyků. Právě tento aspekt je z hlediska zaměstnavatele neatraktivní 

a jejich šance na nalezení nového pracovního místa je tím menší (Pavelka, 2007). 

2.6 Politika zaměstnanosti 

Politiku zaměstnanosti můžeme vymezit jako určitý soubor opatření, kterými jsou 

vytvářeny podmínky pro rovnováhu na trhu práce, a také pro lepší využití pracovních sil. 

Nebo–li politické subjekty (např. stát, zaměstnavatelé, zaměstnanci a odbory) chtějí 

dosáhnout stavu, aby míra zaměstnanosti byla z ekonomických, politických a sociálních 

důvodů co nejvyšší. Právě úsilí určitých politických subjektů je naplňováno skrze politiku 

zaměstnanosti. Hlavní a důležitou úlohou politického subjektu je dosažením dynamické 

rovnováhy po pracovních silách mezi nabídkou a poptávkou, výrazného zlepšení vztahů mezi 

zaměstnanci a zaměstnavatelem a také v neposlední řadě zabezpečení práva občanům na práci 

(Krebs a Durdisová, 2010). 

Politika zaměstnanosti sama nezasahuje do působnosti trhu práce, tzn. v kompetenci 

trhu práce jsou zahrnuty např. počty pracovníků, výkonnost, výdělky, kvalifikační nároky atd. 

(Jírová, 1999) 

Nejdříve byla rozvíjena pasivní politika zaměstnanosti, v rámci níž docházelo 

k využívání nejrůznějších podpor a dávek v nezaměstnanosti. S pasivní politikou 

zaměstnanosti se setkáváme už v první třetině dvacátého století v Evropě. Až v sedmdesátých 

letech 20. století se v Evropě začínala rozvíjet aktivní politika zaměstnanosti a to v důsledku 

ropných krizí. Ropné krize jsou jedním z důvodem který přispěl k růstu nezaměstnanosti. 

Postižené státy, krizí viděly řešení situace ve finanční podpoře nezaměstnaných lidí. Jedná se 
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o opatření, které samo o sobě problém neřeší a stěžejní oblast politiky zaměstnanosti se 

z tohoto důvodu přesunulo k aktivním složkám. Popsaná orientace přetrvává dodnes (Krebs  

a Durdisová, 2010). 

Politika zaměstnanosti se orientuje na rozvoj trhu práce prostřednictvím informačních 

technologií a specializovaných institucí. Snaží se zabezpečit lepší informovanost  

o nabízených volných pracovních místech (jejich struktuře a náročnosti atd.) a také  

o potenciálních uchazečích o práci (jejich kvalifikace a další potřebné požadavky,  

na vybranou práci apod.), která je při stále zvyšující segmentaci trhu práce velmi nezbytná. 

Politika zaměstnanosti podporuje vytváření nových pracovních míst a činností. Mezi 

činnosti, které politika zaměstnanosti poskytuje, patří např. finanční podpory na nová 

pracovní místa zaměstnavatelům, podnikatelům, kteří se svou podnikatelskou činností 

začínají, dále podporuje veřejně prospěšné práce a snaží se usnadnit zaměstnávání mladých 

lidí a občanů se zdravotním postižením nebo jiným handicapem (Grudzínská, 2012). 

Politika zaměstnanosti se zaměřuje na zvýšení adaptability pracovní síly. Požadavek 

adaptability a mobility je velice kategoricky postaven v oblasti strukturální nezaměstnanosti. 

Politika zaměstnanosti se snaží pomoci organizacím podporou různých druhů rekvalifikačních 

programů, na které Evropská unie (EU) finančně přispívá. 

Svou činností se podílí na zabezpečení životních podmínek těch, kteří se stali dočasně 

nezaměstnanými (pomocí dávek a podpor v nezaměstnanosti). Tři skupiny aktivit (aktivní  

a pasivní politika zaměstnanosti, hospodářsko – politická opatření, budou následně 

zmíněny),které ve své podstatě směřují k podpoře aktivního chování pracovníka na trhu práce 

a z tohoto důvodu jsou společně označovány jako tzv. aktivní politika zaměstnanosti. 

Aktivity, které souvisejí se zabezpečením nezaměstnaných osob jsou označovány jako pasivní 

politika zaměstnanosti. Jejich hlavním cílem je snaha kompenzovat nezaměstnaným po 

určitou dobu (jedná se o dobu, kdy ztratí své zaměstnání) a v určité míře ztrátu pracovního 

příjmu. 

Můžeme říct, že stát ovlivňuje vývoj vztahů na trhu práce a to za pomocí: 

Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) – jedná se o podporu, která se zaměřuje  

na zachování nebo vytvoření stálých nebo dočasných pracovních míst, řadíme zde také 

podporu mladých občanů, rekvalifikace, atd., 
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Pasivní politiky zaměstnanosti (PPZ) – napomáhá stanovit podmínky a výši 

poskytovaní hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání a pomáhá také s rozdělováním 

dalších sociálních transferů nezaměstnaným (Lacina, Ostřížek a kol., 2011), 

Hospodářsko – politických opatření – nejsou bezprostředně směřována na trh práce, 

ale mají na trh práce podstatný vliv (např. investiční pobídky, neustálá podpora malého  

a středního podnikání, regionální programy, aj.) (Němec a Kotýnková, 2003). 

2.7 Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti 

Už od první poloviny 30. let 20. století, kde sahají kořeny politiky zaměstnanosti 

v Evropě, je politika zaměstnanosti rozdělena na aktivní a pasivní politiku. Už od tohoto 

období se začínaly oddělovat a rozvíjet oblasti politických opatření. Jedním z příkladů může 

být vytvářená pomoc při řešení masových sociálních důsledků světové hospodářské krize. 

Souběžně s běžnými náhradami za ztráty mezd v období nezaměstnanosti se postupně začaly 

vyvíjet státní programy a opatření, které měli charakter intervenčního rázu a kladly si za cíl 

zvýšit zaměstnanost (Winkler a Wildmanová, 1998). 

2.7.1 Aktivní politika zaměstnanosti 

Rozvoj aktivní politiky zaměstnanosti je úzce spojen s rozvojem keynesiánské 

ekonomické teorie a už od svého vzniku se zaměřuje na konkrétní vybrané cílové skupiny  

na trhu práce (Kliková, Kotlán a kol., 2012). APZ můžeme označit jako tzv. „zbraň silnějšího 

kalibru“ (Jírová, 1999). Do cílových skupin spadají především ohrožené skupiny 

nezaměstnaných občanů, např. lidé se špatnou kvalifikací nebo polo-kvalifikovaní občané, 

osoby trpící zdravotním nebo jiným handicapem, atd. APZ má za cíl eliminovat kolektivní 

nevýhody různých druhů skupin a kategorií nezaměstnaných osob (Hobza, 2009). 

„APZ je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně 

zaměstnanosti. APZ zabezpečuje ministerstvo a úřady práce, podle situace na trhu práce 

spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty“(Ministerstvo zahraničních věcí České 

republiky, 2004). 

Součástí politiky je podporovat vytváření nových pracovních míst a to pomocí 

poskytování finančních příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů. Jedná se 

především o opatření APZ (např. rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, 

překlenovací příspěvek, atd.) (BUSINESSINFO, 2004).  
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APZ sleduje hlavně sociální strategické cíle pro skupinu nezaměstnaných osob, např. 

vytvořením pracovního místa nebo pomocí opatření, které vedou k redistribuci 

nezaměstnanosti mezi sociálními skupinami. Pomocí těchto mechanismů se snaží redukovat  

a minimalizovat sociální nerovnosti a konflikty, které vyvolávají společenské problémy 

(Winkler a Wildmanová, 1999). 

Mezi další funkce APZ můžeme zařadit eliminaci negativních ekonomických důsledků 

nezaměstnanosti a možnosti přispívat k hospodářskému růstu ve společnosti (Hobza, 2009). 

Cíle APZ 

Cílem aktivní politiky zaměstnanosti je zaměřit se na opatření, která vyjadřují dobře 

diferencovaný a dopředu velmi promyšlený přístup a to k různým druhům nezaměstnanosti. 

Ke splnění zmíněného strategického cíle můžeme využít několik různých druhů programů 

(Winkler a Wildmanová, 2009): 

 programy, které se snaží o dosažení co nejkratší doby při hledání pracovního 

místa nebo snahou programů je zvýšit jejich efektivitu. Postupy mohou být 

následující: snaha o zvýšení relativních nákladů, které jsou spojené 

s nezaměstnaností, a tím docílíme zvýšení stimulace lidí. Jako další možnost 

můžeme uvést zlepšování procesu tvorby nových volných pracovních míst, 

 programy, jejichž činnost je zaměřena na přesun nezaměstnanosti do skupin, kde 

mají pracovníci lepší a výhodnější startovací nebo - li výchozí pozici (např. větší 

skupina pracovníků, která je charakteristická krátkodobou nezaměstnaností),  

 programy, které zvyšují pracovní náročnost, ale zároveň snižují produktivitu 

práce na jednoho pracovníka. Tento program nepatří mezi velmi oblíbené(Jírová, 

1999), 

 programy, kde se setkáváme se snahou o rozložení nezaměstnanosti mezi větší 

počet sociálních skupin. Výrazným rysem a častým opatřením je snaha o snížení 

hranice odchodu do starobního důchodu nebo také zařazení osob na úřad práce 

do pracovní činnosti pomocí veřejně prospěšných prací, 

 programy, které se zaměřují na specifické skupiny nezaměstnaných osob (např. 

pomoc při hledání a získávání prvního zaměstnání pro absolventy škol, 

mladistvé, osoby se zdravotním postižením, etnické skupiny, občany 

vykonávající výkon trestů, aj. 

Pozitivní účinky programů APZ 
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Účast občanů v jednotlivých programech pomáhá aktivně zapojit nezaměstnané 

do pracovního trhu, nebo se alespoň se snaží minimálně pomoci osobám zapojit se do soutěže  

o pracovní místa. Za hlavní přínos programů APZ jsou obecně označovány přímé dopady 

programů na zaměstnanost. Jedná se o to, zda účastníci programů získali zaměstnání a jak 

dlouho si zaměstnání udrželi po skončení programů. Vedle přímých dopadů jsou důležité 

nepřímé dopady programů (např. prevence nebo eliminace sociálního vyloučení, lidského 

faktor, atd.). Účast v programu pomáhá zvyšovat příjem nezaměstnaného a dochází 

k rozšiřování dalších sociálních kontaktů. 

Negativní účinky programů APZ 

Největší problém je spatřován v efektu uzavření. Jedná se o skupinu osob, které  

se programů účastní a nedisponují dostatkem času, který je potřebný k hledání zaměstnání 

(resp. lidé odkládají hledání zaměstnání na pozdější dobu, protože se věnují programu). 

V praxi se často setkáváme s „creaming efektem“, tzn., že do programu jsou zařazení 

kvalifikovanější uchazeči. Kvalifikovanější uchazeči jsou upřednostňováni před těmi lidmi, 

kteří by účast nejvíce potřebovali. Tento fakt vyplývá ze služeb zaměstnanosti o udržení  

si zájmu zaměstnavatelů (Sirovátka, Kulhavý, Horáková a Rákoczyová, 2002). 

2.7.2 Pasivní politika zaměstnanosti 

Pasivní politika zaměstnanosti je spojována se zabezpečováním nezaměstnaného 

obyvatelstva. Jejím hlavním úkolem je snaha kompenzovat nezaměstnaným osobám  

po přechodnou dobu a v určité výši ztrátu dosavadního pracovního příjmu. 

V dnešní době se setkáváme v rozvinutých zemích se dvěma formami podpor 

v nezaměstnanosti: 

 systémy pojištění v nezaměstnanosti – „unemployment insurance“ (UI),  

 systémy státní pomoci v nezaměstnanosti –„unemployment assistance“ (UA). 

Vyplácení podpor se skládá z finanční podpory státu a příspěvků od zaměstnavatelů 

a nepředstavuje pozitivní řešení problému nezaměstnanosti. Vyplácení podpor je časově 

omezené. 
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Tab. 2.1 Podmínky vyplácení podpory v nezaměstnanosti ve vybraných státech 

Zdroj: Finexpert.cz, 2013, vlastní zpracování. 

Na tab. 2.1 můžeme porovnat podmínky vyplácení podpory v nezaměstnanosti  

ve vybraných zemích ČR, Slovenska a Portugalska. Uchazeči, kteří žádají o podporu 

v nezaměstnanosti musí být ve svém státě evidováni na úřadu práce. Doba pojištění v 

Portugalsku a ČR musí být minimálně 12 měsíců za poslední dva roky. Na Slovensku doba 

pojištění musí minimálně 24 měsíců za posledních 36 měsíců. Dále na obr. 2.6 vidíme dobu a 

výši podpory v nezaměstnanosti, která se v jednotlivých státech liší. V posledním sloupci 

můžeme vidět, z čeho v jednotlivých státech podporu v nezaměstnanosti vypočítávají 

(Finexpert, 2013). 

2.8 Sociální politika v EU 

Jednotlivé členské státy EU jsou v přístupu k sociální politice (SP) velmi odlišné, což je 

dáno zejména tradicemi a historií, a zaručují různé druhy sociálních záruk. Právě odlišné 

sociální podmínky, které jsou mezi jednotlivými členskými státy, neumožňují aplikovat  

tzv. subsidiaritu v sociální sféře. Dobré fungování společného trhu, kde jsou garantovány 

určité typy záruk pro pracující občany v rámci EU (Kučerová, 2001). 

Vznik SP EU je označován jako produkt integrace, avšak zároveň nikdy nespadala  

do oblastí, které byly integrován. Předpoklad byl, že ekonomická integrace nemusí probíhat 

souběžně s integrací v oblasti sociální. Avšak sociální politiku a ekonomiku nemůžeme 

radikálně oddělit, protože tyto dvě zmíněné oblasti jsou velmi silně provázány. Sociální 

politika se snaží zdokonalovat životní podmínky pro občany. Zmíněné dvě oblasti mají  

na sebe vliv, pro sociální politiku je velmi důležitá výkonnost ekonomiky a naopak  
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na efektivní hospodářskou politiku má důležitý vliv tvorba prostředků pro sociální politiku 

(Brdek, 2002).  

Mezi hlavní projednávána témata v sociální politice EU patří zejména: 

 vytváření většího počtu pracovních míst a zvyšování jejich kvality (Evropská 

strategie zaměstnanosti má za úkol sbližovat politiky zaměstnanosti jednotlivých 

zemí EU),
1
 

 umožnit občanům volný pohyb za prací a koordinovat systém sociálního 

zabezpečení, tzn., že každý občan Unie má právo pracovat a žít v jakémkoli 

členském státě EU. Lidé, kteří žijí a pracují v různých zemích Unie, nejsou 

a nemohou být znevýhodnění v oblasti sociálního zabezpečení a to včetně 

zdravotní péče, 

 snaha o neustále zlepšování pracovních podmínek. Nastavení společných 

minimálních norem na pracovišti, 

 sociální začleňování a boj proti diskriminaci. Vztahuje se k úsilí v oblasti boje 

proti chudobě a také proti sociálnímu vyloučení, reformy v systému sociální 

ochrany, vyhodnocování stavu demografického a sociálního vývoje, zavádění 

různých opatření proti diskriminaci, prosazování základních práv a nejdůležitější 

integrace zdravotně postižených, 

 rovnost mezi ženami a muži. Program, který představuje a zaměřuje se  

na podporu rovných příležitostí a zohledňování rovnosti žen a mužů ve všech 

činnostech EU (Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2010). 

Vymezení sociální politiky EU 

SP existuje v EU a to především v rovině společných hodnot a principů. SP EU řadíme 

do sdílené pravomoci EU a členských států. 

Nejčastěji se ptáme, proč existuje „sociální politika“ na evropské úrovni a to z důvodu, 

že můžeme řadu starých členských států označit a zařadit mezi jedny z nejrozsáhlejších 

sociálních systémů na celém světě. Důvodem je volný pohyb osob (VPO). 

Vývoj VPO byl spojován převážně s volným pohybem pracovních sil. Z tohoto důvodu 

sociální politika svou činnost směřovala převážně na odstraňování různých druhů 

diskriminace, která je založena na státní příslušnosti nebo místě bydliště a to především 

v souvislosti se zaměstnáváním a na garantování práv pracovníků, kteří migrují. Mezi 

                                                
1 Evropská strategie zaměstnanosti = viz. kapitola 3. 3. 5.  
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základní principy sociální politiky řadíme princip jedné legislativy: na zaměstnanou osobu  

se vztahuje legislativa státu, na jehož místě je osoba zaměstnána, a to i přestože je občanem 

jiného státu. Dále zde může patřit princip tzv. přenositelnosti sociálních dávek (zde patří např. 

důchodové a zdravotní pojištění) a princip sčítání pojistných dob. 

Hlavním právním základem evropské sociální politiky je Hlava X SFEU, která  

je nazývána jako „Sociální politika“. Sociální politika má za své hlavní cíle podporu 

zaměstnanosti, zlepšování životních a také pracovních podmínek, které jsou definované  

v čl. 151 SFEU. Článek 153 SFEU se snaží podporovat a doplňovat činnosti jednotlivých 

členských států ve vytyčených cílech, které se týkají zaměstnanosti  

a dobrých pracovních podmínek, sociálního zabezpečení a ochrany zaměstnanců, boje proti 

sociálnímu vyloučení a hlavně rovnosti na trhu práce mezi muži a ženami (Köning, Lacina, 

Přenosil, 2007). 

Sociální politika EU používá nástroj tzv. Otevřenou metodu spolupráce (OMS). OMS  

se začínala vyvíjet už od poloviny devadesátých let 20. století. Na lisabonském summitu, při 

vzniku Lisabonské strategie (v roce 2000), došlo k institucionalizaci OMS. Lisabonská 

strategie není právně závazný dokument, tudíž OMS není zakotveno v primárním právu. OMS 

je dále spojována se vznikem Evropské strategie zaměstnanosti, která je považována  

za potenciální inspirační zdroj OMS viz. kapitola 3.8(Maláč, 2007). 

2.9 Institucionální rámec a nástroje SP 

Komise je institucí EU, která má za úkol podporovat a koordinovat činnosti ve všech 

částech sociální politiky. Součástí Komise je Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální 

věci a rovné příležitosti. Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu 

spotřebitele (EPSO) za pomocí OMS stanovuje společné cíle a priority, a snaží se předem 

analyzovat opatření přijatá na národní úrovni a má za úkol předkládat doporučení členským 

státům. Mezi cíle Rady EPSO řadíme zvýšení životní úrovně, zlepšování kvality života 

občanů (dosahujeme pomocí vytváření nových a kvalitnějších pracovních míst) a vyšší úrovně 

sociální ochrany pro všechny občany EU, aj. Evropský parlament zahrnuje fungování Výboru 

pro zaměstnanost a sociální věci a Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. 

Rada rozhoduje v oblasti sociální politiky kvalifikovanou většinou v rámci 

spolurozhodovací procedury s Evropským parlamentem (EP) a po konzultaci s Hospodářským 

a sociálním výborem a Výborem regionů. Jednomyslně Rada rozhoduje po konzultaci  
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s EP [Čl. 153 SFEU] např. v oblasti sociálního zabezpečení, sociální ochrany pracovníků, 

ochrany pracovníků při ukončení pracovního poměru, atd. 

V sociální politice je zakotven mechanismus tzv. Přechodných klauzulí (passerelles), 

které mohou změnit hlasovací procedury v Radě (Euroskop, 2013). „Přechodová 

klauzule (passarelle) umožňuje, aby Evropská rada (v případě článku 81 odstavec 3 Smlouvy 

o fungování EU nikoliv Evropská rada, ale Rada) se souhlasem Evropského parlamentu 

rozhodla jednomyslně, že v určité oblasti nebo v určitém případě, kde rozhoduje Rada 

jednomyslně, bude Rada napříště rozhodovat kvalifikovanou většinou nebo že v určité oblasti, 

kde jsou legislativní akty přijímány zvláštním legislativním postupem, bude napříště platit pro 

přijímání těchto aktů řádný legislativní postup. Národní parlamenty nicméně musí být podle 

článku 6 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v EU o použití passarely informovány 

nejméně 6 měsíců před přijetím rozhodnutí a kterýkoliv z nich jej může vetovat (tzv. červená 

karta)“ (Euroskop.cz, 2012). 

V rámci sociální politiky se využívají standardní legislativní nástroje a to především 

směrnice a rozhodnutí. K dalším nástrojům EU v sociální politice jsou tzv. stimulační 

opatření, která jsou přijímána pouze v okamžiku, kdy výsledky některých států v oblasti 

zaměstnanosti nejsou dosti uspokojivé. Jedná se o opatření, která nemají za svůj cíl 

harmonizovat sociální politiky. Evropský sociální fond je hlavním finančním nástrojem pro 

realizaci Evropské strategie zaměstnanosti a národních programů reforem v kategorii 

zaměstnanosti. Další finanční nástroje jsou Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 

(vznikl v roce 2006) a program PROGRESS (vznikl také v roce 2006) (Euroskop, 2013). 

  



26 

 

3. Vývoj politiky zaměstnanosti v EU 

S politikou zaměstnanosti se setkáváme ve Společenství již na začátku prvních 

integračních smluv tj. v padesátých letech 20. století. Hlavní důvod byl koordinace konceptu 

společného trhu a nutnost zajistit základní pravidla pro zaměstnance, kteří se pohybují  

na společném trhu. Integrace šla od svého vzniku neustále dopředu a na politiku 

zaměstnanosti byl kladen stále větší zřetel. Na začátku 90. let 20. století, kdy vznikla EU, 

začínalo období, které se označuje jako přechod od deklarací a konceptů  evropské sociální 

politiky (také politiky zaměstnanosti) k její realizaci (Brdek, 2002). 

3.1 90. léta 

Na počátku 90. let byly Evropskou komisí předloženy na základě výzvy Evropské rady 

dvě tzv. Bílé knihy. První Bílá kniha byla vydána roku 1993. Bílá kniha „Růst, 

konkurenceschopnost a zaměstnanost“ – výzvy a cesty kupředu do 21. století. Jednalo se  

o strategii, která umožňovala snížit nezaměstnanost a zvýšit ekonomický růst a to za pomocí 

rozvoje lidských zdrojů. Kniha poukazovala na solidaritu mezi lidmi, kteří práci mají, a těmi 

lidmi, kteří práci nemají. Bílá kniha byla založena na konstatování, že hospodářský pokrok 

musí být v souladu s pokrokem sociálním. Při budování Evropy se činnost zaměřovala  

na důležité oblasti tj. konkurenceschopnost a solidaritu. Na základě první bílé knihy Evropská 

rada (ER) roku 1994 definovala na zasedání v Essenu pět hlavních prioritních oblastí  

na podporu zaměstnanosti. Na zasedání ER požádala členské státy Unie, aby se zaměřily  

na vypracování víceletých programů zaměstnanosti a informovaly Komisi o jednotlivých 

krocích při její realizaci(Euroskop, 2013) 

Druhá kniha byla vydána roku 1994, tzv. Bílá kniha „Evropská sociální politika – cesta 

vpřed pro Unii“. Kniha o sociální politice posilovala záměr koordinovaných postupů  

a to v rámci EU, které se staly důležitým milníkem evropské politiky zaměstnanosti  

a evropského procesu sociálního začleňování. ER už u první Bílé knihy „Růst, 

konkurenceschopnost a zaměstnanost“ přijala závěry, směřující ke koordinaci jednotlivých 

kroků členských států EU při řešení problému evropské nezaměstnanosti. Koordinovaným 

postupem na evropské úrovni, v rámci Společenství a s využitím nástrojů Společenství by 

jednotlivé členské státy musely dosahovat daných cílů Společenství a to pomocí využití 

prostředků, které mají k dispozici. Bílá kniha o sociální politice, se zaměřuje na rozvoj 

myšlenky koordinace postupů v EU: „Sociálního pokroku“ lze dosáhnout jedině 

kooperativním partnerstvím mezi EU, členskými státy, sociálními partnery a občany Evropy. 
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Klíčem k němu musí být pozitivní a aktivní koncepce subsidiarity. To znamená, že Unie bude 

jednat jedině tehdy a natolik, nemohou-li cílů v dostatečné míře dosáhnout samy členské 

státy, nebo nelze-li těchto cílů dosáhnout v jejich rámci. V tom případě a vzhledem k rozsahu 

navržené akce či jejím důsledkům, může daných cílů lépe dosáhnout Unie (Evropský sociální 

fond, 2013).  

Obě bílé knihy byly podnětem k diskuzi a posunuly problematiku (ne)zaměstnanosti 

mezi přední místa v evropské politické agendě (Brdek, 2002).  

Důležitým krokem se stalo připojení Velké Británie k Evropské chartě základních práv 

zaměstnanců (tzv. Sociální charta)v roce 1997. Velká Británie přispěla k užší spolupráci 

v oblasti sociální politiky a politiky zaměstnanosti, díky čemuž mohlo dojít k inkorporaci 

Sociální charty do Amsterodamské smlouvy (AS). Součástí AS byla nově připojena oblast  

o zaměstnanosti, která vymezovala politiku zaměstnanosti jako tzv. oblast společného 

evropského zájmu. Tento krok je pro budoucí tvář politiky na pracovním trhu stěžejní oblastí. 

AS přinesla významný impulz pro sociální politiku (viz. kapitola 2.8) (Němec a Kotýnková, 

2003). 

3.2 Lucemburský summit 

Na Amsterdamskou smlouvu navazoval summit v Lucembursku, který se konal roku 

1997 a zaměřil se ve svém jednání na otázky ohledně politiky pracovního trhu. Členské státy 

EU poukazovaly na důležitost koordinace jednotlivých politik zaměstnanosti a v jejich zájmu 

bylo zefektivnění společných nástrojů. Výsledkem summitu bylo přijetí politiky tzv. nové 

podnikatelské kultury, nové kultury zaměstnanosti EU, nové kultury adaptability v EU a nové 

kultury rovných příležitostí v EU (Lacina, Ostřížek a kol., 2011). 

V rámci summitu byl roku 1997, zahájen tzv. lucemburský proces. Zpracovával 

orientační směry pro zaměstnanost a na tyto směry navazují národní plány. Členské státy nyní 

vytváří národní akční plány, do kterých zahrnují opatření, které v daných oblastech učinily. 

Poté probíhá hodnocení a Rada EU může vydávat v otázkách jejich politik doporučení. 

Celkové výsledky procesu jsou zdokumentovány ve výroční společné zprávě  

o zaměstnanosti. V lucemburském procesu věnují členské státy EU čas především 

strukturálním reformám trhu práce. Hlavním cílem lucemburského procesu je zvýšení 

efektivity politiky zaměstnanosti se zaměřením na problémové skupiny na národních trzích 

práce (představují např. mladí pracovníci, ženy nebo lidé ve věku před důchodem). K řešení 

problému zaměstnanosti v následujících dvou letech měly přispět dva summity. Summity se 
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konaly v roce 1998 v Cardiffu a roku 1999 v Kolíně nad Rýnem. Na prvním summitu v roce 

1998 byl označen význam vyšší produktivity a makroekonomické stability a to na cestě 

k poskytování většího počtu kvalitních pracovních míst. Druhý summit se uskutečnil v roce 

1999 v Kolíně nad Rýnem, zdůrazňoval konsolidaci evropské strategie zaměstnanosti  

a definoval bázi pro politiku zaměstnanosti, která zohledňovala všechny ekonomické faktory, 

které měly vliv na situaci na trhu práce (Europeum, 2001). 

Evropský pakt zaměstnanosti (EPZ), byl přijat na zmíněném zasedání Evropské rady, 

v roce1999 v Kolíně nad Rýnem. EPZ měl důležitý cíl, který zaměřoval svou činnost  

na rozšíření ESZ v oblasti makroekonomického dialogu a se snahou přeměnit zkušenosti 

z oblasti mzdové politiky. Na přípravě a následné realizaci EPZ se podílela Evropská komise, 

členské státy EU a evropští sociální partneři. EPZ si dal za úkol dosáhnout tří hlavních cílů: 

 první cíl - představoval společnou snahu zlepšit daňovou a mzdovou politiku, 

politiku všeobecné ekonomické stability a také podporovat růst zvláště  

za pomocí snížení daňového a odvodového zatížení práce, 

 druhý cíl - měl za úkol pokračovat v ESZ v rámci stanovených cílů, 

 třetí cíl - směřoval svou činnost ke zdůraznění a posílení strukturální reformy  

ke zvýšení a zlepšení hospodářské soutěže a fungování trhu se zbožím, službami  

a kapitálem (Europeum, 2001).  

3.3 Důležité strategie,smlouvy a pakty od roku 2000 

Od roku 2000 politiku zaměstnanosti ovlivnilo přijetí důležitých a známých strategií, 

paktů a smluv. Mezi první strategii patří „Lisabonská strategie“, následuje Lisabonská 

smlouva a nyní je aktuální Strategie Evropa 2020. Mezi poslední dokument přijatý ER, který 

ovlivnil politiku zaměstnanosti je Pakt stability a růstu. 

3.3.1 Lisabonská strategie a Lisabonská smlouva 

Politiku zaměstnanosti ovlivnilo přijetí Lisabonské strategie (roku 2000), která 

vytyčovala pro Evropu nové strategické cíle. EU se měla stát „nejkonkurenceschopnější  

a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelné hospodářského růstu s více  

a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností“ (Businessinfo, 2009). Strategie 

opustila starý sociální model, a nově představila scénář pro komplexní hospodářskou, sociální  

a ekologickou obnovu EU. Nezahrnovala pouze ekonomický záměr, ale především sociální  

a ekologickou dimenzi. 

K dosažení vytyčených strategických cílů se EU zaměřila na splnění těchto úkolů: 
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 snažit se připravit co nejlepší přechod k ekonomice a společnosti, která  

je založena na znalostech, pokud jde o informační společnost, výzkum  

a technologický rozvoj urychlit prostřednictvím strukturálních reforem 

směřujících ke konkurenceschopnosti, inovacím a dokončením vnitřního trhu,  

 modernizace a obnova evropských sociálních modelů, více investovat do lidí  

a bojovat proti vyloučení ze společnosti, 

 udržovat zdravou ekonomickou perspektivu a příznivý výhled a to v případě, že 

se jedná o růst. Za pomocí vhodně aplikované kombinace makroekonomických 

politik.  

Lisabonská strategie nebyla právně závazná pro jednotlivé členské státy EU 

(Businessinfo, 2009). 

V roce 2004 byla zveřejněna zpráva skupiny expertů pod vedením bývalého 

nizozemského předsedy Wim Koka. Evropská komise požádala roku 2005 na zasedání 

Evropské rady o rozbor dosaženého stavu Lisabonské strategie a o představení nových návrhů 

na další postupy. Výsledná zpráva, která byla skupinou předložena, byla velmi kritická  

a říkala, že cíle jsou pro EU do roku 2010 zcela nesplnitelné. Mezi příčiny neúspěchu, lze 

řadit zhoršené podmínky světové ekonomiky a nedosažení vytyčených cílů (Euroactiv, 2005).  

Lisabonská smlouva 

Lisabonská smlouva, podepsaná roku 2007 v Lisabonu, v platnost vstoupila roku 2009, 

řadí mezi své obecné cíle plnou zaměstnanost a společenský pokrok. Nově je do Lisabonské 

smlouvy začleněno ustanovení o úloze sociálních partnerů (tj. nevládní organizace členských 

států, dobrovolnické sektory členských států, atd.) jejichž postavení má být podporováno. 

Lisabonská smlouva klade důraz na posílení role sociálních partnerů v nadnárodním kontextu 

a také na oblast pracovního trhu. EU má značně podpořit a doplnit činnost členských států při 

vytváření nových kvalitnějších pracovních podmínek, podporovat sociální ochranu 

pracovníků a zároveň bojovat proti vyloučení ze společnosti (Pitrová, 2008). 

Lisabonská smlouva poskytuje EU právní rámec a nástroje k řešení budoucích výzev  

a naplnění očekávání občanů EU: 

 demokratičtější a transparentnější Evropa: Lisabonská smlouva posiluje úlohu 

Evropského parlamentu i národních parlamentů, dává občanům více možností, 

jak vyjádřit svůj názor a lépe vymezuje rozdělení pravomocí mezi EU a členské 

státy, 
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 efektivnější Evropa: Lisabonská smlouva zjednodušuje rozhodovací postupy  

a pravidla hlasování, racionalizuje a modernizuje instituce, aby byly 

přizpůsobené 27 členům, a zvyšuje akceschopnost EU v prioritních oblastech, 

 Evropa práv a hodnot, zajišťující svobodu, solidaritu a bezpečnost: Lisabonská 

smlouva, 

 ustanovení týkajících se civilní ochrany, humanitární pomoci a veřejného zdraví 

je též posílení schopnosti EU reagovat na ohrožení bezpečnosti občanů, 

 Evropa jako globální aktér: Lisabonská smlouva zajistí soudržnost jednotlivých 

složek evropské politiky vnějších vztahů při tvorbě a přijímání nových politik. 

EU tak získává ve vztazích se svými partnery ve světě jasný hlas a bude moci 

využít svůj hospodářský, humanitární, politický a diplomatický potenciál 

k prosazování evropských zájmů a hodnot ve světě, při současném respektování 

zahraničněpolitických zájmů jednotlivých členských států (Euroactiv, 2009). 

3.3.2 Strategie Evropa 2020 

Od roku 2010 politiku zaměstnanosti začala ovlivňovat strategie Evropa 2020, která 

nahrazuje Lisabonskou strategii. Strategie měla za cíl dostat hospodářství EU z krize a snažit 

se hospodářství připravit na další desetiletí. Strategie Evropa 2020 obsahuje pět základních 

cílů, které definují situaci, ve které by se EU měla v roce 2020 nacházet: 

 75% obyvatelstva ve věku od 20 – 64 let bude zaměstnáno, 

 3% HDP EU bude investovat do výzkumu a vývoje, 

 dosáhne v oblasti klimatu a energie cílů tzv. „20-20-20“ (zvýšení o 20 % 

energetické účinnosti, o 20 % snížení emisí skleníkových plynů oproti roku 1990  

a zvýšení o 20 % podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie EU), 

 snižovat podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku pod hranicí 10 %  

a stanovuje, že minimálně 40 % mladší generace dosáhne terciálního vzdělání, 

 počet osob, které jsou ohroženy chudobou chce snížit o 20 miliónů (Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, 2014). 

Jedná se o hlavní cíle, které definovala Komise a týkají se členských států EU. Národní 

cíle členských států byly projednávány individuálně, a to tak aby odrážely rozdílné podmínky 

a okolnosti, které v jednotlivých státech jsou a od unijních se mohou výrazně lišit. 

Strategie Evropa 2020 si stejně jako Lisabonská strategie určuje konkrétní cíle, které by 

chtěla dosáhnout. Lisabonská strategie je Komisí označována a hodnocena jako subjekt, který 

otevřel nové možnosti, protože podpořil společná opatření, která jsou schopna řešit 
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dlouhodobé klíčové výzvy EU. Komise vydala zprávu s názvem Hodnocení Lisabonské 

strategie, která je napsána v pozitivním tónu ale to i přestože skončila de facto fiaskem. Jak 

jsme již zmínili, tak strategie Evropa 2020 má podobné cíle jako Lisabonská strategie (Vláda 

České republiky, 2013).  

3.3.3 Pakt růstu a zaměstnanosti a Evropská strategie zaměstnanosti 

Pakt růstu a zaměstnanosti 

Pakt růstu a zaměstnanosti byl schválen všemi předsedy vlád a to na zasedání Evropské 

rady v červnu roku 2012. Představuje množství opatření, které mají Evropě pomoci při 

překonávání hospodářské a finanční krize. Měl vést k vytvoření inteligentního, udržitelného 

růstu, který měl podpořit začlenění a zároveň účinně využívat zdroje a vytvářet nová pracovní 

místa. Pakt představuje a upozorňuje na oblasti, kde je velmi nutné v zájmu podpory růstu  

a zaměstnanosti vynaložit dvojnásob úsilí. 

Pakt byl vytvořen v reakci na zpomalující se růst a stále rostoucí nezaměstnanost a to 

v důsledku hospodářské krize. Pakt růstu a zaměstnanosti obsahuje úkoly a iniciativy, které 

mají být prováděny na všech úrovních (na úrovni jednotlivých členských států, na úrovni 

eurozóny i na úrovni EU), především v zájmu posílení růstu, investic a zaměstnanosti 

(Evropská komise, 2013). 

Evropská strategie zaměstnanosti 

Evropská rada na výjimečném zasedání, které se uskutečnilo v závislosti na přijetí 

Amsterdamské smlouvy v Lucembursku roku 1997, přijala základní principy „Evropské 

strategie zaměstnanosti“ (ESZ). Evropská strategie zaměstnanosti se zaměřuje hlavně  

na politiku zaměstnanosti, která je důležitou součástí hospodářské a sociální politiky. ESZ  

je nástrojem pro uplatňování politiky zaměstnanosti a má za úkol koordinovat politiku 

zaměstnanosti Unie a pomocí „Otevřené metody spolupráce“ (viz. kapitola 3.5) mít vliv  

na jednotlivé politiky zaměstnanosti ve členských státech EU. Základní přijaté principy ESZ 

byly odpovědí na velmi vysokou nezaměstnanost, s kterou se většina členských zemí EU 

potýkala. Jednotlivé členské země EU se potýkaly s problémem nízké tvorby pracovních míst 

a nízké míry ekonomicky aktivních obyvatel. 

Strategie byla především orientována na koordinaci národních politik zaměstnanosti 

členských států. Hlavním a důležitým základem ESZ jsou společně dohodnuté cíle, 

spolupráce a vzájemný výměna zkušeností. 
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ESZ je založena na čtyřech základních pilířích,: zaměstnanost, rozvoj podnikání, 

podpora adaptability podniků a pracovníků a posilování rovných příležitostí pro všechny 

účastníky na trhu (Evropský sociální fond, 2012). 

Zaměstnanost 

Základním úkolem národních politik zaměstnanosti je snížení počtu mladých  

a dospělých nezaměstnaných v rámci dobrovolné nezaměstnanosti. Dále rekvalifikací  

a motivací k zaměstnání a vytěsnění závislosti na sociálních dávkách. Důležitá je také 

podpora organizací nabízející pracovní místa. 

Podnikatelství 

V kompetenci následujícího pilíře je zaměřit svou činnost na zjednodušování pravidel  

a předpisů, podpořit větší podnikatelskou informovanost, využívat nové příležitosti 

k vytváření nových kvalitních pracovních míst a učinit daňový systém příznivější 

k zaměstnanosti. Dále se pilíř v jednotlivých členských státech zaměřuje na omezení a zrušení 

nelegálního zaměstnávání a snaží se tento jev změnit na legální zaměstnání. Poukazuje  

na důležitost v oblasti regionálního rozvoje a podnikání na regionální úrovni a to především 

za pomocí posílení spolupráce všech zúčastněných stran (Evropský sociální fond, 2012). 

Adaptabilita  

Pilíř je zaměřen na podporu modernizace organizace práce a schopnost podniků a lidí  

se přizpůsobovat různým změnám na trhu práce. Jedná se o zavádění moderní formy 

organizace práce a pracovních vztahů (např. zkrácený pracovní úvazek, sdílení pracovních 

míst, výměna pracovníků na základě dohody, pružná pracovní doba, atd.). Pilíř poukazuje  

na důležitost kontrolování pracovního práva a důležitá je podpora podniků na vytváření 

ceeloživotního vzdělání, jakož investice do lidských zdrojů (např. daňové odpočty, atd.) 

Rovné příležitosti 

Pilíř představuje rovné příležitosti žen a mužů. Rovnost je zakotvena ve Smlouvě  

o založení ES. V letech 1997 – 2002 ženy obsadily velkou část nově vytvořených pracovních 

míst a míra zaměstnanosti vzrostla na 55,6 % (z 50,8 %). Nadále však přetrvávají rozdíly 

mezi muži a ženami v oblasti zaměstnanosti, odměňování a profesní segregaci (Euractiv, 

2007). V roce 2000 EU byla přijala směrnice 2000/43/ES a 2000/78/ES, které zakazují 

přímou i nepřímou diskriminaci pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženské víry, 

zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace (Europa, 2009).  
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ESZ používá tři hlavní a důležité způsoby pro vytváření politiky zaměstnanosti: 

 zastává se integrovaného přístupu při snaze o snižování nezaměstnanosti a také 

podpoře vytváření nových a kvalitnějších pracovních příležitostí. Využívá 

přístup, který je v souladu s makroekonomickou a strukturální politikou, kterou 

také ovlivňuje i jiné oblasti, 

 druhý přístup představuje řízení prostřednictvím tzv. Revizního mechanismu. 

Revizní mechanismus je využíván každý rok a umožňuje mnohostrannou 

kontrolu a přezkoumává priority. Jedná se o mechanismus, který je podpořen 

předem stanovenými kvalitativními cíli, 

 poslední přístup je sbližování politik a to za pomocí „Otevřené metody 

spolupráce“ bez závazných pravidel pro jednotlivé členské státy (Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, 2014). 

ESZ používá nástroj Otevřené metody spolupráce (OMS) viz kapitola 3.5. Směrnice  

o zaměstnanosti, určené pro jednotlivé členské země EU, které byly v průběhu let 

pozměňovány a zpřesňovány. Roku 2001 byly inovovány dokumentem 2001/63/ES  

a to rozhodnutím Rady. 

3.4 Politika hospodářské a sociální soudržnosti 

Politika hospodářské a sociální soudržnosti svou činnost zaměřuje na podporu 

celkového harmonického rozvoje na oblast regionů v EU. Hlavním cílem je snižovat rozdíly 

mezi úrovni rozvoje jednotlivých regionů. Podporuje harmonický, vyvážený a udržitelný 

rozvoj ekonomických činností, vysokou úroveň zaměstnanosti, chce zlepšit rovnost mužů  

a žen na trhu práce a vysokou úroveň ochrany a zlepšování životního prostředí. Hospodářská 

a sociální soudržnost (HSS) je nazývána jako tzv. regionální politika, strukturální politika, 

politika soudržnosti nebo kohezní politika (Obor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, 

2010).  

HSS usiluje o rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj všech členských států  

a jejich regionů. Ve středu zájmu se nachází urdžitelný růst, inovace a konkurenceschopnost, 

který nachází vytváření otevřené, flexibilní a soudržné společnosti a to s vysokou mírou 

zaměstnanosti.  

Strukturální fondy (kde řadíme Evropský sociální fond a Evropský fond pro regionální 

rozvoj) spolu s Fondem soudržnosti představují hlavní nástroje, které pomáhají pro realizaci 

HSS.  
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Jednotlivé členské státy, kvůli čerpání finančních prostředků z fondů EU, vypracovávají 

své vlastní Národní plány a Dohody o partnerství (Národní strategické referenční rámce byly 

vypracovávány do roku 2013). Dokumenty se snaží popsat prioritní rozvojové oblasti a snaží 

se vymezit cíle, které jednotlivé členské státy chtějí dosáhnout a to za pomocí prostředků, 

které čerpají z fondů. Dokumenty se zároveň snaží určit operační programy, které vytváří 

mezistupně mezi třemi hlavními evropskými fondy a příjemci finanční podpory v členských 

zemích. Komise jednotlivé Národní programy schválí a může být zahájeno čerpání 

z evropských fondů, které je již v rukou jednotlivých členských států. Komise kontroluje 

čerpání finančních prostředků, monitoruje, vyhodnocuje a zasílá peníze z fondů EU. Peníze 

jsou zasílány na speciálně vytvořený účet, který je zřízen pro účely čerpání. Může nastat 

situace, kdy se vyskytnou problémy a Komise může po členských zemích EU vymáhat 

odůvodnění nebo nápravu pod výstrahou, že v případě neřešení problému pozastaví čerpání. 

Kdyby situace byla neoprávněná, může dojít k navrácení neoprávněných vyčerpaných 

prostředků zpět do rozpočtu EU (Rada EU, 2006)  

V programovacím období 2014 – 2020, nová politika soudržnosti požaduje, aby 

jednotlivé regiony a členské země pro dosažení hospodářského růstu a tvorby pracovních míst 

cílily investice EU na základní čtyři klíčové oblasti: 

 výzkum a inovace, 

 informační a komunikační technologie, 

 posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků, 

 podporu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.  

Politika soudržnosti zpřístupní 351,8 mld. EUR, v období, v kterém mají být 

investovány do evropských regionů, měst a do reálné ekonomiky příloha č. 1. (Strukturální 

fondy EU, 2012). 

3.5 Otevřená metoda spolupráce 

Pro uplatňování ESZ byl zvolen nástroj otevřená metoda spolupráce, který byl přijat pro 

zajištění koordinované strategie politiky zaměstnanosti. Metoda spočívá v tom, že na úrovni 

EU jsou přijímány a akceptovány společně stanovené cíle, na základě dohodnutých cílů  

si jednotlivé členské státy EU zpracovávají své vlastní „národní plány zaměstnanosti“. 

V národních plánech jsou obsaženy konkrétní opatření k efektivnímu dosažení společně 

přijatých cílů. Nedílnou úlohou OMS je vyhodnocování účinnosti přijatých opatření. Zmíněný 
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mechanismus probíhá na úrovni EU. Snaží se podporovat vzájemnou výměnu důležitých 

zkušeností o efektivnosti opatření a navzájem si mezi členskými státy předávají zkušenosti.  

OMS je založena na pěti důležitých a základních principech: 

 subsidiarita – jedná se o metodu, vycházející z rovnováhy, která nastává mezi 

zapojením EU a odpovědnosti jednotlivých členských států do důležitého 

procesu strategie zaměstnanosti. Členským státům jsou zachovány pravomoci 

pro realizování konkrétní politiky zaměstnanosti, ale také především při výběru 

programů a nástrojů na poli zaměstnanosti, 

 řízení podle cílů – každá členská země vypracovává svůj národní plán 

zaměstnanosti, a to na základě společně přijatých cílů na úrovni EU (směrnice 

jsou zakotveny v evropských směrnicích zaměstnanosti). Národní plány by měly 

obsahovat opatření, které povedou k realizaci společně přijatých a dohodnutých 

cílů, 

 konvergence – společně dohodnuté cíle jsou v oblasti zaměstnanosti plněny tak, 

že každá členská země EU přispívá k jejich zajištění a to tak jak je v jejích 

možnostech, 

 kontrola – jedná se o proces vyhodnocování efektivnosti a účinnosti přijatých 

opatření v oblasti politiky zaměstnanosti, která se uskutečňuje na úrovni EU,  

 integrovaný přístup – opatření, která jsou na poli zaměstnanosti přijímána. Jsou 

přijímána s ohledem na jejich propojení na sociální, vzdělávací, dále také 

regionální a daňovou politiku (ODS, 2010). 

3.6 Evropský sociální fond 

Mezi základní finanční nástroj ESZ řadíme Evropský sociální fond (ESF). ESF pomáhá 

Unii převádět své strategické cíle politiky zaměstnanosti do praxe. Fond je významným  

a důležitým nástrojem v oblasti rozvoje lidských zdrojů a pro podporu velmi zaostávajících 

regionů (Euractiv, 2013). 

ESF patří do strukturálních fondů, společně s Evropským fondem pro regionální rozvoj. 

Evropský sociální fond je spjat a zakotven už v Římské smlouvě (z roku 1957) a je hlavním 

nástrojem investice do lidských zdrojů (politiky zaměstnanosti). Mezi hlavní úkoly ESF patří 

provádět opatření, která přispívají k prevenci nezaměstnanosti a boji s nezaměstnanosti, dále 

pomáhá rozvíjet zaměstnanost, podporuje sociální začleňování osob, aby na trhu práce  

a lidských zdrojů byly rovné příležitosti. V jednotlivých členských státech EU se dosažení 
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plné zaměstnanosti uskutečňuje pomocí zvyšování kvality a produktivity práce, podporování 

přístupu ke znevýhodněným skupinám osob na trhu práce a snižování rozdílů v zaměstnanosti 

a životní úrovni mezi státy EU a jejich regiony. ESF využívá princip společného financování 

ke zlepšení pracovní perspektivity lidí, zvyšování jejich kvalifikace a k rozvoji jejich 

dovedností. 

V programovacím období, které probíhalo v letech 2007 – 2013 měl ESF za cíl 

podporovat institucionální a administrativní kapacitu pro správné fungování institucí veřejné 

správy a veřejných služeb, která byla označována jako jedna ze základních prvků Lisabonské 

strategie (Strukturální fondy EU, 2013).  

V programovacím období 2014 – 2020 má za cíl nadále podporovat vysokou úroveň 

zaměstnanosti a vytváření nových kvalitních zaměstnání. Jde o to podporovat mobilitu 

pracovních sil (především u mladých lidí), povzbudit je k vyšší úrovni vzdělání a výcviku, 

podporovat nadále rovnost pohlaví na trhu práce, vytvářet rovné příležitosti a bez 

diskriminace (Evropský sociální fond, 2014).  

3.7 Evropské služby zaměstnanosti 

Evropské služby zaměstnanosti, tzv. síť EURES, vznikla v roce 1993. Síť  

je financována z prostředků EU a je nástrojem EU při provádění politiky zaměstnanosti. Jak 

jíž bylo zmíněno, jedná se o tzv. síť, mezi jejíž hlavní cíle patří usnadnění volného pohybu 

pracovních sil v Evropském hospodářském prostoru a také v rámci Švýcarska. EURES  

se zaměřuje na činnosti veřejné služby zaměstnanosti, odborové svazy a organizace 

zaměstnavatelů. Koordinace EURES spadá do kompetencí Evropské komise. 

Mezi hlavní cíle EURES u patří: 

 lepší poskytování informací, pokynů, názorů a rad pracovníků, jejichž cílem  

je pracovat v jiné zemi, 

 pomáhat zaměstnavatelům, kteří jsou ochotni a chtějí zaměstnávat pracovníky  

z jiných zemí, 

 svou pomocí přispět ke sladění poptávky a nabídky na trhu práce a to za pomoci 

poskytování poradenství a pomáhat při hledání nových pracovních míst nebo 

aktivní podpory. 
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Služby EURES mohou být poskytovány z veřejné databáze EURES (evropský portál 

pracovní mobility) nebo přímo poskytuje lidem informační a poradenské služby, 

prostřednictvím poradců, kteří působí na úřadech práce.  

Stránky EURES poskytují informace o: 

 databázi volných pracovních míst v jednotlivých členských státech sítě EURES, 

 online databázi životopisů, kde si zájemci mohou zadat svůj profesní životopis, 

 životních a pracovních podmínkách v zemích EU, jedná se především  

o poskytování informací, které jsou nezbytně potřebné pro zájemce o zaměstnání 

v jiných státech, dále také informace o životních a pracovních podmínkách, 

legislativách, sociálním systému, daních, pracovních smlouvách, atd., 

 situaci na místních pracovních trzích v jednotlivých členských státech EU, 

seznam nejžádanějších profesí, seznam finančních ohodnocení jednotlivých 

profesí, dále představuje kvalifikace, ze kterých se nejhůře člověk uplatňuje na 

trhu práce,  

 opatření, která jsou zavedeny „starými státy“ vůči „novým státům“ k lepšímu 

získání zaměstnání, 

 možnostech studia v EU nebo dalších programech a najdeme v databázi také 

odkaz na evropský vzdělávací portál tzv. PlOTEUS (EURES, 2014). 
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4. Problematika nezaměstnanosti ve vybraných zemích EU 

V této kapitole poukážeme na nezaměstnanost, pasivní a aktivní politiku a mzdy  

ve vybraných zemích EU. Vybrali jsme si Českou republiku, Slovensko a Portugalsko. 

Důležitým aspektem při výběru zemí, byla podobná rozloha i celkový počet obyvatel k České 

republice.  

4.1 Politika zaměstnanosti v ČR 

Jedním z hlavních cílů hospodářské a sociální politiky je dosažení plné, produktivní  

a svobodné zaměstnanosti, tzn. dosažení rovnováhy mezi pracovní nabídkou a pracovní 

poptávkou, produktivní využití zdrojů pracovních sila a zajištění práva občanů na zaměstnání. 

V ČR provádí státní správu v oblasti politiky zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních 

věcí a Úřad práce ČR. Uplatňována je jak pasivní, tak aktivní politika zaměstnanosti 

(Integrovaný portál MPSV, 2012).  

4.1.1 Míra nezaměstnanosti 

Hlavním ukazatelem nezaměstnanosti je míra nezaměstnanosti vyjadřující podíl 

nezaměstnaných osob na pracovní síle, resp. na ekonomicky aktivním obyvatelstvu. Skupinu 

nezaměstnaných tvoří nezaměstnané osoby ve věku 15 – 74 let. Vývoj celkové míry 

nezaměstnanosti v ČR v letech 2002 – 2012 znázorňuje obr. 4.1. 

V ČR je nezaměstnanost vysoká, především v některých krajích. I když se v posledních 

letech hodnoty zvyšovaly, stále se drží pod průměrem EU 28. Na začátku sledovaného období 

činila míra nezaměstnanosti v ČR 7,3 %. Poté sice rostla, ale jen mírně a pouze dva roky. Od 

roku 2004, kdy nezaměstnanost dosáhla 8,3 % se hodnoty snižovaly. Příznivý vývoj vydržel 

až do roku 2008. V tomto roce klesla míra nezaměstnanosti v ČR na úctyhodných 4,4 %  

a dosáhla tak svého dvanáctiletého minima. Poté však začala nezaměstnanost narůstat. 

Nezaměstnanost se však nezvyšovala pouze v ČR, ale i ve všech ostatních členských státech. 

Bylo to způsobeno hospodářskou a finanční krizí, jejíž důsledky se začaly plně projevovat. 

V některých zemích se míra nezaměstnanosti během jednoho roku (2008 – 2009) dokonce 

více než zdvojnásobila (např. v Estonsku, Lotyšsku). Jak vidíme na obr. 4.1 nezaměstnanost 

v ČR v roce 2009 vzrostla o 2,3 p. b. na 6,7 % další rok se zvýšila na 7,3 %. V roce 2012, 

činila nezaměstnanost 7 %, což bylo 3,5 p. b. pod průměrem EU – 27. (Integrovaný portál 

MSPV, 2012). V roce 2013 nezaměstnanost dosáhla 8 %, o 1 p. b. více než v roce 2013. 

(Informace  
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o nezaměstnanosti v České republice, 2013). K 31. 3. 2014 nezaměstnanost v ČR dosáhla  

až na 8, 2 % (Parlamentní listy.cz, 2014). 

Obr. 4.1 Celková míra nezaměstnanosti v České republice v letech 2002 – 2013 

 
Zdroj: Finance, 2014. 

4.1.2 Pasivní politika zaměstnanosti 

Prostřednictvím pasivní politiky zaměstnanosti se stát snaží mírnit dopady související 

s nezaměstnaností. Do této oblasti spadá vyplácení dávek v nezaměstnanosti, předčasné 

odchody do důchodu, zkrácená pracovní doba atd. V ČR je nejvíce využíváno podpory 

v nezaměstnanosti, která zahrnuje hmotné zabezpečení v době, kdy je člověk bez práce. 

Podmínky pro vznik nároku na výplatu těchto dávek jsou tři (Trh práce v ČR a zákon  

o zaměstnosti, 2010): 

 registrace na úřadu práce, 

 celková doba předchozího zaměstnání musí činit alespoň 12 měsíců v posledních 

dvou letech před podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání, 

 žadatel o podporu v nezaměstnanosti nesmí být ke dni přiznání podpory 

poživatelem starobního nebo plného invalidního důchodu (Sociální dávky 2014, 

2014). 

Výše podpory v nezaměstnanosti činí v prvních dvou měsících podpůrčí doby 65 % 

další dva měsíce 50 %, zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku 

zjištěného v posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období, příp. z posledního 

vyměřovacího základu v tomto období přepočteného na 1 měsíc v případě vykonávání 
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samostatné výdělečné činnosti jako posledního zaměstnání. Délka podpory se odvíjí od věku. 

Do 50 let je podpora v nezaměstnanosti vyplácena 5 měsíců, ve věku 50 – 55 let 8 měsíců, 

nad 55 let v délce 11 měsíců (Brožová, 2006). 

Jak bylo uvedeno, výše podpory závisí na výši příjmu. Ten, kdo příjem nedoloží, nárok 

neztrácí, dostane ale mnohem méně peněz. U výše podpory se pak také zohledňuje případná 

rekvalifikace. Při ní je podpora vyšší, viz. Tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Maximální výše podpory v nezaměstnanosti v letech 2010 - 2013 

Zdroj: Sociální dávky 2014, 2014, vlastní zpracování. 

Pro rok 2013 je maximální výše podpory stanovena na 14 157 Kč, resp. 15 866 Kč, při 

doložení příjmů, bez doložení výše příjmu nejvýše 3 662 Kč v prvních měsících dvou 

měsících, 2 929 Kč ve třetím a čtvrtém měsíci, 2 685 Kč v posledním měsíci. Při rekvalifikaci 

bez doložení příjmů je horní hranice vymezena částkou 3 418 Kč (Sociální dávky 2014,2014). 

Následující obr. 4.2 zachycuje výdaje státu v rámci podpory nezaměstnanosti, resp. 

výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti v letech 2006 – 2011.  

Na obr. 4. 2 můžeme vidět, že v letech 2006 – 2008, se výdaje pohybovaly okolo 7 mld. 

Kč, od roku 2009 neustále rostou.Nejvíce bylo vydáno v roce 2009, a to 15,1 mld. Kč, což 

představovalo meziroční nárůst o 8 mld. Kč. Toto zvýšení souviselo s nárůstem počtu 

nezaměstnaných v důsledku celosvětové hospodářské a finanční krize. V roce 2010 bylo  

na podpory v nezaměstnanosti uvolněno 13,4 mld. Kč, v roce 2011 10,3 mld. Kč (Integrovaný 

portál MSPV, 2012). 
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Obr. 4.2 Výdaje na PPZ v ČR v letech 2006 – 2011 (v mld. Kč) 

 
Zdroj: Integrovaný portál MSPV, 2012, vlastní zpracování. 

4.1.3 Aktivní politika zaměstnanosti 

Státní APZ v ČR zahrnuje podporu zřizování nových pracovních míst prostřednictvím 

poskytování příspěvků, a to jak zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o práci, tak 

samotných uchazečům o zaměstnání. Přitom jsou využívány následující nástroje: 

 rekvalifikace – jde o získání nové kvalifikace nebo rozšíření současné 

kvalifikace uchazeče či zájemce o zaměstnání, zajišťuje úřad práce, 

 investiční pobídky – jedná se o hmotnou podporu tvorby pracovních míst  

a rekvalifikace zaměstnanců,  

 veřejně prospěšné práce – jsou to časově omezené práce vytvořené zejména pro 

nezaměstnané uchazeče o práci, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní,  

 společensky účelná pracovní místa – jedná se o pracovní místa, která jsou 

zřízené zaměstnavatelem na základě písemné dohody s úřadem práce. Pracovní 

místa jsou sjednané na předem dohodnutou dobu pro uchazeče v evidenci úřadu 

práce, jimž nelze zabezpečit uplatnění na trhu práce jinak,  

 příspěvek na zapracování – určen pro zaměstnavatele, který do pracovního 

poměru přijímá uchazeče o zaměstnání, jemuž je při zprostředkování zaměstnání 

věnována zvýšená pozornost,  

 příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program – jedná se o příspěvek 

na mzdové náklady pro pracovníky zaměstnavatele, který přechází na nový 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

7,3 7 7,1 

15,1 

13,4 

10,3 

v
 m

ld
. 

K
č 

Rok 



42 

 

výrobní program, v důsledku čehož nemůže zajistit práci v rozsahu vymezené 

týdenní pracovní doby, 

 příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením – jde  

o příspěvek na dílčí úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa, 

 poradenství pro nezaměstnané. 

APZ je financována ze státního rozpočtu, přičemž hospodaření s vyčleněnými 

prostředky musí být v souladu se zákonem č. 218/2000 SB., o rozpočtových pravidlech  

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Integrovaný portál 

MSPV, 2014).  

Obr. 4.3 Výdaje na APZv ČR v letech 2006 – 2011 

Zdroj: Integrovaný portál MSPV, 2012, vlastní zpracování. 

Následující obr. 4. 3 ukazuje výdaje státu na APZ v letech 2002 – 2011. Jak lze vidět, 

výdaje na APZ během sledovaného období značně kolísaly. V roce 2006 bylo na tuto oblast 

rozděleno přibližně 5,3 mld. Kč, o rok později 5,7 mld. Kč. Nejvíce bylo během let  

2006 – 2011 vynaloženo v roce 2008. Konkrétně se jednalo o částku 6,1 mld. Kč. Následující 

rok ale výdaje na APZ značně klesly, což souviselo s hospodářskou a finanční krizí. 

V důsledku této krize byla ČR nucena všechny své výdaje omezit, výdaje na APZ nevyjímaje. 

Celkem bylo v roce 2009 vydáno necelých 5 mld. Kč, tedy přibližně o 1,2 mld. méně  

než v roce předcházejícím. To však nebyla nejnižší částka za sledované období. Nejméně bylo  

na APZ vydáno v roce 2011, pouze 3,8 mld. Kč, což bylo oproti roku 2010 o 2,4 mld. Kč 

méně (Integrovaný portál MSPV, 2012). 
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4.1.4 Průměrná mzda 

Mzda představuje odměnu, kterou zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci za odvedenou 

práci. Mzda má vliv také na nezaměstnanost. Ne každý je totiž ochotný za nabídnutou mzdu 

pracovat. Samozřejmě čím vyšší mzda, tím větší ochota pracovníků. 

Pokud jde o výši mzdy v ČR, průměrná hrubá měsíční mzda se za posledních sedm let 

zvýšila přibližně o 6 tis. Kč. K nejvýraznějšímu meziročnímu zvýšení došlo v roce 2008, kdy 

mzda vzrostala z 20 957 Kč na 22 957, tedy o 1635 Kč. Naopak téměř nezměněna zůstala 

mzda v roce 2010. Oproti roku 2009 se zvýšila jen o 520 Kč. V roce 2011 činila průměrná 

hrubá měsíční mzda 24 436 Kč. 

Na obr. 4.4 vidíme, že průměrná hrubá mzda v posledních letech vzrostla k téměř  

25000 CZK. Z dlouhodobého hlediska se odhaduje, že i nadále bude mírně stoupat. Otázka 

zní, co s rostoucí průměrnou mzdou udělá devalvace koruny na konci roku 2013. Průměrná 

hrubá mzda v roce 2013 byla 24 953 Kč (Kurzy.cz, 2014). 

Obr. 4.4 Průměrná hrubá měsíční mzda v ČR v letech 2005 – 2013 

Zdroj: Kurzy.cz, 2014, vlastní zpracování. 

4.2 Politika zaměstnanosti na Slovensku 

Státní politiku zaměstnanosti vykonává na Slovensku, stejně jako v ČR, ministerstvo 

práce a sociálních věcí a úřady práce. Uplatňována je jak pasivní, tak APZ. V následujících 

kapitolách budou uvedené formy politiky zaměstnanosti charakterizovány podrobněji (epi.sk, 

2014). 
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4.2.1 Míra nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost je na Slovensku dosti vysoká. Hodnoty jsou nad průměrem EU – 28. 

Vývoj celkové míry nezaměstnanosti v letech 2002 – 2013 zobrazuje obr. 4.5. 

Na začátku sledovaného období se míra nezaměstnanosti pohybovala okolo 18 %. 

Nejvyšší byla v roce 2002, kdy dosáhla 18,8 %. Od roku 2004 se Slovensku sice úspěšně 

dařilo nezaměstnanost snižovat, přesto však byly hodnoty vysoké, až na výjimku z roku 2008 

neklesly pod 10 %. V roce 2008, kdy byla situace nejlepší, činila míra nezaměstnanosti 9,6 %. 

V tomto roce se však příznivý vývoj obrátil a míra nezaměstnanosti začala opět narůstat. 

V roce 2009 se zvýšila na 12,1 %, což představovalo meziroční nárůst o 2,5 p. b., rok 

následující na 14,5 % tedy o 2,4 p. b. oproti roku předcházejícímu. V roce 2011 sice 

nezaměstnanost klesla, ale pouze mírně a krátkodobě, protože hned další rok se opět zvýšila. 

V roce 2012 dosáhla celková míra nezaměstnanosti na Slovensku 14 %, což bylo o 3,5 p. b. 

více než průměr EU – 27. Na konci roku 2013 byla míra nezaměstnanosti na více než ročním 

minimu 13, 5 % (viz. obr. 4.5) (Ekonom.cz, 2014). 

Obr. 4.5 Celková míra nezaměstnanosti na Slovensku v letech 2002 – 2013 

Zdroj: Ekonom.cz, 2014. 

4.2.2 Pasivní politika zaměstnanosti 

PPZ na Slovensku je uplatňována formou výplaty dávek v nezaměstnanosti a stimulací 

předčasných odchodů do důchodu. 

Poskytování dávek v nezaměstnanosti je upraveno zákonem č. 461/2003 (Zákon  

o sociálním pojištění). Nárok na tyto dávky má pojištěnec, který byl v posledních třech letech 
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před zařazením do evidence uchazečů o práci pojištěný v nezaměstnanosti, resp. platil 

pojistné na pojištění v nezaměstnanosti, a to alespoň po dobu 730 dní, tedy 2 let. Ten, kdo byl 

před žádostí o zprostředkování zaměstnání zaměstnán na dobu určitou, má na dávky nárok 

v případě, že byl v posledních 4 letech před zařazením do evidence úřadu práce pojištěný 

z výkonu činnosti zaměstnance v pracovním poměru na dobu určitou nebo byl dobrovolně 

pojištěný v nezaměstnanosti alespoň 2 roky a současně nebyl povinně pojištěný 

v nezaměstnanosti z jiného výkonu činnosti zaměstnance. Dávky v nezaměstnanosti nejsou 

vypláceny za dny, kdy má pojištěnec: 

 nárok na výplatu nemocenských dávek, 

 nárok na výplatu ošetřovného,  

 nárok na výplatu mateřské, 

 je mu vyplácen rodičovský příspěvek (Finance.sk, 2013). 

Výše dávky v nezaměstnanosti na Slovensku činí 50 % denního vyměřovacího základu, 

který je podílem součtu vyměřovacích základů a počtu dní rozhodujícího období. Při výpočtu 

jsou brány v úvahu jen ty vyměřovací základy, z nichž bylo zaplacené pojistné na pojištění 

v nezaměstnanosti nebo pojistné na výluhový příspěvek na základě osobního předpisu. 

Rozhodujícím obdobím je období 2 let, které předcházejí dni vzniku nároku na dávku 

v nezaměstnanosti, přičemž se nezapočítávají období, za nichž není pojištěnec povinný platit 

pojistné. Dávka je poskytována 6 resp. 4 měsíce (Finance.sk, 2012). 

4.2.3 Aktivní politika zaměstnanosti 

APZ je na Slovensku uplatňována v rámci tzv. služeb zaměstnanosti, a to na základě 

zákona č. 5/2004 zákon o službách zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Mezi 

konkrétní aktivní opatření patří: 

 zprostředkování zaměstnání – vyhledávání pracovního místa, nabídka vhodného 

zaměstnání, informační služby, 

 odborné a poradenské služby – poskytování informací, rad, podpory a odborné 

pomoci související s uplatněním se na trhu práce, 

 vzdělávání a příprava pro trh práce uchazeče o zaměstnání a zájemce  

o zaměstnání, 

 příspěvky poskytované občanům, 

 příspěvek na samostatnou výdělečnou činnost – příspěvek na úhradu nákladů 

vztahujících se k zahájení samostatné výdělečné činnosti, 
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 příspěvek na zapracování znevýhodněného uchazeče o zaměstnání – je určen 

uchazečům o práci provádějícím zapracování, 

 příspěvek k provádění absolventské praxe – příspěvek pro uchazeče  

o zaměstnání do 26 let věku za účelem získání odborných dovedností  

a praktických zkušeností odpovídající dosaženému stupni vzdělání nebo 

rozšiřující možnosti uplatnění na pracovním trhu, 

 příspěvek na aktivační činnosti formou dobrovolné služby – příspěvek na úhradu 

části nákladů souvisejících s výkonem dobrovolné služby a na úhradu části 

celkové ceny práce zaměstnance organizující dobrovolnou službu, 

 příspěvek na dopravu za prací – jedná se o příspěvek na úhradu cestovních 

výdajů spojených s docházkou do zaměstnání či do místa výkonu samostatné 

výdělečné činnosti z místa trvalého či přechodného pobytu zaměstnance a zpět, 

 příspěvek na přestěhování za prací – je určen na úhradu části prokázaných 

výdajů, které souvisejí s přestěhováním z místa trvalého pobytu za účelem 

získání zaměstnání do 50 km od původního místa trvalého pobytu. 

Lidem se zdravotním postižením je v rámci APZ poskytován příspěvek na provozování 

nebo zahájení samostatné výdělečné činnosti, na obnovu či technické zhodnocení hmotného 

majetku, chráněné dílny či chráněného pracoviště, na činnost pracovního asistenta, na úhradu 

provozních nákladů chráněné dílny nebo chráněného pracoviště a na úhradu nákladů  

na dopravu zaměstnanců. 

Jedním z hlavních aspektů k využití uvedených opatření je délka vedení uchazeče  

o zaměstnání v evidenci úřadu práce (Úpsvar.sk, 2013). 

4.2.4 Průměrná mzda 

Průměrná hrubá měsíční mzda na Slovensku během roku 2005 – 2011 vzrostla o 213 

eur, tedy více než 5 tisíc Kč. Zatímco v roce 2005 činila 573 eur, v roce 2011 to bylo 786 eur. 

Výši průměrné hrubé měsíční mzdy v jednotlivých letech zobrazuje Obr. 4.6. 
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Obr. 4.6 Průměrná hrubá mzda na Slovensku v letech 2005 - 2013 

Zdroj: EuroEkonóm, 2014, vlastní zpracování. 

Jak lze vidět z výše uvedeného obr. 4.6, průměrná mzda na Slovensku se každoročně 

zvyšuje. K největšímu meziročnímu nárůstu přitom došlo v roce 2008, a to o 54 eur (z 669  

na 723 eur). Naopak nejméně se průměrná hrubá měsíční mzda v porovnání s rokem 

předcházejícím zvýšila v roce 2011, pouze o 17 eur (z 769 na 786 eur). Pokud bychom 

porovnávali hrubou mzdu na Slovensku a v ČR v nominálním vyjádření dosahuje průměrná 

mzda na Slovensku přibližně 80 % průměrné české mzdy (ŠÚSR, 2014).  

4.3 Politika zaměstnanosti v Portugalsku 

Portugalsko uplatňuje, stejně jako ostatní země EU, jak aktivní, tak pasivní politiku 

zaměstnanosti. V kompetenci má státní politiku zaměstnanosti ministerstvo solidarity  

a sociálního zabezpečení. 

4.3.1 Míra nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost v Portugalsku se stává vážným problémem. Jak lze vidět z Obr. 4. 7, za 

posledních 10 let vzrostla trojnásobně. Zatímco v roce 2002 činila celková míra 

nezaměstnanosti 5,7 % a byla tak jednou z nejnižších v EU, v roce 2012 se dostala na úroveň 

15,9 % 

Nezaměstnanost v Portugalsku stále roste již od roku 2001. Negativní vývoj byl 

přerušen pouze v roce 2008, kdy se nezaměstnanost meziročně mírně snížila, z 8,9 % na 8 %. 
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předcházejícímu vzrostla míra nezaměstnanosti o 3 p. b. (Evropská komise, 2012). V roce 

2013 nezaměstnanost vzrostla o 4 p. b. na 16,3 % (viz. obr. 4.7) (Eurostat, 2013) 

Obr. 4.7 Celková míra nezaměstnanosti v Portugalsku v letech 2002 - 2013 

 
Zdroj: Eurostat, 2013, vlastní zpracování. 

4.3.2 Pasivní politika zaměstnanosti 

Oblast pasivní politiky zaměstnanosti v Portugalsku zahrnuje podporu 

v nezaměstnanosti a předčasné důchody. Poskytování podpory v nezaměstnanosti spadá  

do systému pojištění, jež je součástí systému sociálního zabezpečení. V rámci této podpory 

jsou poskytovány: 

 dávky v nezaměstnanosti, 

 pomoc v nezaměstnanosti, 

 dávky v částečné nezaměstnanosti. 

Dávky v nezaměstnanosti 

Nárok na dávky v nezaměstnanosti má v Portugalsku ten, kdo je nezaměstnaný 

nedobrovolně, je práceschopný, připraven k nástupu do zaměstnání a nepobírá invalidní ani 

starobní důchod. Kromě toho musí být daný člověk veden v evidenci na úřadě práce a aktivně 

hledat zaměstnání a musí splňovat podmínku odpracovaných alespoň 450 dní během 

posledních 24 měsíců. 
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Dávka v nezaměstnanosti vychází z průměrného měsíčního příjmu, a to včetně dávek, 

které nahrazují příjem, bez uplatnění horní hranice. Rozhodným příjmem je průměrný hrubý 

měsíční příjem za posledních 12 měsíců před ukončením zaměstnání. 

Denní dávka je počítána jako 65 % denního rozhodného příjmu. Denní rozhodný příjem 

se počítá na základě 12 měsíců, které bezprostředně předcházejí druhému měsíci před dnem 

ukončení pracovního poměru. Dávka nesmí „být vyšší než 75 % čisté výše rozhodného 

příjmu, nesmí činit násobek 2,5 násobek IAS.
2
 

Délka poskytování dávek v nezaměstnanosti se odvíjí od věku pojištěnce a od počtu 

měsíců, kdy mu bylo během doby, která bezprostředně předcházela ztrátě zaměstnání, 

poskytována odměna za práci, z níž se odvádí povinné pojištění na sociální zabezpečení 

(Evropská komise, 2012).  

Pomoc v nezaměstnanosti  

Na pomoc v nezaměstnanosti má v Portugalsku nárok ten, kdo ve 12 kalendářních 

měsících, jež bezprostředně předcházejí ztrátě zaměstnání, vykonával výdělečnou činnost, a to 

nejméně po dobu 180 dnů, a ten, kdo je po vyčerpání dávek v nezaměstnanosti nadále 

nezaměstnaný, je-li jeho rodinný příjem na osobu a hodnota vlastněného movitého majetku 

nižší než částka, která souvisí s indexovanou rozhodnou výši sociální podpory podle IAS. 

Výše pomoci v nezaměstnanosti činí: 

 pro nezaměstnané vyživující další osoby 100 % IAS, 

 pro nezaměstnané žijící samy 80 % IAS. 

Doba vyplácení pomoci v nezaměstnanosti je stejná jako doba vyplácení dávek 

v nezaměstnanosti. Je-li pomoc v nezaměstnanosti přiznána až po vyčerpání dávek 

v nezaměstnanosti, doba vyplácení pomoci se krátí na polovinu, přičemž tuto pomoc je možné 

vyplácet až do doby dosažení věku pro předčasný odchod do důchodu, bylo-li dané osobě 

v době ztráty zaměstnání alespoň 52 let a splňuje-li ke dni začátku prodloužení podmínky pro 

poskytování pomoci v nezaměstnanosti (Evropská komise, 2012). 

Dávky v částečné nezaměstnanosti 

Kromě dávek v nezaměstnanosti a pomoci v nezaměstnanosti lze v Portugalsku získat 

také dávky v částečné nezaměstnanosti. Na ty mají nárok osoby pobírající dávku 

v nezaměstnanosti nebo ty, které si o ni požádaly, a které nastoupí do práce na částečný 

                                                
2 IAS = indexovaná rozhodná výše sociální podpory 
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pracovní úvazek, kdy průměrný počet odpracovaných hodin za týden nepřekračuje počet 

hodin u srovnatelné práce na plný úvazek, nebo začnou vykonávat samostatnou výdělečnou 

činnost. Podmínkou je, že výdělky z částečného úvazku nebo samostatné výdělečné činnosti 

nejsou vyšší než dávky v nezaměstnanosti. 

Výše dávek v částečné nezaměstnanosti se vypočítá jako rozdíl 135 % dávky 

v nezaměstnanosti a odměny za práci. Dávka je vyplácena ode dne nástupu do práce  

na částečný úvazek, její výplata končí spolu s výplatou stávající dávky v nezaměstnanosti 

(Eurostat, 2013). 

4.3.3 Aktivní politika zaměstnanosti 

APZ v Portugalsku zahrnuje podporu zřizování nových pracovních míst, a to jak 

zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o práci, tak samotných uchazečům o zaměstnání. 

Portugalsko patří mezi země EU, které mají poměrně nízké příspěvky. Mezi aktivní opatření 

v Portugalsku patří: 

 informace, profilování a poradenství: Poskytování informací o dostupných 

opatřeních a možnostech na trhu práce pro všechny potenciální uchazeče o práci, 

 uznávání, validace a osvědčování kvalifikací: Za pomoci oficiálních „Centros de 

Novas Oportunidades – CNO“ (Center pro nové příležitosti) stanoví pracovníci 

znalosti a dovednosti, které lidé dosáhli během svého života, 

 odborné vzdělávání pro nezaměstnané osoby budou poskytnuty kurzy odborného 

vzdělávání pro dospělé, v nichž účastníci získají certifikát (potvrzující jak 

vzdělání, tak odbornost). Kurzy zajišťují Centra odborného vzdělávání a další 

subjekty s uznávanou odborností, které budou určeny IEFP, IP
3
, 

 granty na odborné vzdělávání z vlastní iniciativy: jedná se o opatření umožňující 

pracovníkům, aby se účastnili vhodného odborného vzdělávání, které bude 

schváleno vzdělávacími institucemi. Potenciální uchazeči se mohou účastnit 

jednoho nebo více kurzů. Účastníkům bude za přísných podmínek poskytnut 

grant až do výše 8000 EUR (který zahrnuje výdaje na odbornou přípravu  

a příspěvek na odbornou přípravu), 

 podpora při samostatném hledání zaměstnání: podpora je poskytována těm 

osobám, které si během období provádění personalizovaných opatření naleznou 

                                                
3 „Instituto do Emprego e FormaçãoProfissional-IEFP, IP“ (Institut pro zaměstnanost a odbornou 

přípravu) je instituce, která poskytuje veřejné služby v oblasti zaměstnanosti a jejímž cílem je podpořit 

vytváření a kvalitu pracovních míst a bojovat s nezaměstnaností prostřednictvím provádění aktivní 

politiky zaměstnanosti a odborného vzdělávání (Portaldocidadao, 2014). 
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pracovní místo na plný úvazek. Poskytnutý grant se liší v závislosti na délce 

nabídnuté smlouvy a lze ji zvýšit, 

 pobídka k zaměstnávání: jedná se o finanční podporu, která bude udělena 

zaměstnavatelům, kteří uzavřou potenciálními uchazeči smlouvu na plný 

pracovní úvazek. Minimální trvání takových smluv musí být 12 měsíců  

a v případě, že zaměstnavatel poskytne smlouvu na dobu neurčitou příspěvek 

bude vyšší, 

 podpora podnikání: je zaměřena na pracovníky, kteří by chtěli samostatně 

podnikat. Pracovníkům bude poskytnuto školení zaměřené na zvláštní znalosti  

a schopnosti, které je nezbytné k založení a řízení podniku (European 

employment observatory, 2012).  

4.3.4 Průměrná mzda 

Průměrná hrubá měsíční mzda však na rozdíl od nezaměstnanosti zaznamenává 

v posledních letech pokles. Děje se tomu převážně kvůli krizi, která panuje v jihoevropských 

státech. V příštích letech se bohužel nedá nárůst očekávat, země se musí takříkajíc odrazit ode 

dna, její ekonomika se musí vzpamatovat i díky pomoci Evropské unie. Pak až se zlepší její 

politika zaměstnanosti i nezaměstnanosti, dá se očekávat i nárůst průměrné hrubé mzdy, 

pokles nezaměstnanosti.  

Obr. 4.8 Průměrná hrubá mzda v Portugalsku v letech 2005 – 2013 

Zdroj: Finexpert, 2014, vlastní zpracování. 
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Na uvedeném obr. 4.8, můžeme vidět, že průměrná hrubá mzda v Portugalsku kolísá. 

K největšímu meziročnímu růstu přitom došlo v roce 2008, a to o 54 eur (z 669 na 723 eur). 

Naopak nejméně se průměrná hrubá měsíční mzda v porovnání s rokem předcházejícím 

zvýšila v roce 2011, pouze o 17 eur (z 769 na 786 eur).  V roce 2013 mzda klesla na 1 286 eur 

(Finexpet, 2014). 

4.4 Komparace vybraných ukazatelů 

V této kapitole se zaměřujeme na vývoj nezaměstnanosti v České republice, Slovensku 

a Portugalsku v uplynulých letech. Všechny země uplatňují v souladu s ustanoveními 

Evropské unie jak aktivní politiku nezaměstnanosti, tak pasivní politiku nezaměstnanosti.  

4.4.1 Aktivní politika zaměstnanosti 

APZ v České republice spočívá na poskytování příspěvků v nezaměstnanosti. Aktivní 

politika zahrnuje podporu zřizování nových pracovních míst prostřednictvím poskytování 

příspěvků. Je aplikována jak na zaměstnavatele v procesu zaměstnávání uchazečů o práci, ale 

na samotné uchazeče o práci. Mezi aktivní politiku tedy řadíme např. veřejně prospěšné práce, 

rekvalifikační kurzy či investiční pobídky, jak jsme si již dříve uvedli, mezi pasivní politiku 

nezaměstnanosti pak patří dávky, které jsou nezaměstnaným vypláceny za splnění daných 

podmínek.  

APZ u našich Slovenských sousedů zahrnuje tato aktivní opatření: poskytování 

odborných a poradenských služeb, zprostředkování zaměstnání, příspěvky (mezi ty 

zahrnujeme příspěvky na samostatnou výdělečnou činnost, příspěvek na zapracování 

znevýhodněného uchazeče o zaměstnání, příspěvek na aktivační činnost formou dobrovolné 

služby, příspěvek k provádění absolventské praxe, příspěvek za docházku či přestěhování  

a prací), lidem se zdravotním postižením se poskytován příspěvek na provozování či zahájení 

samostatné výdělečné činnosti, za případného asistenta, náklady na dopravu zaměstnanců, 

apod.  

APZ v Portugalsku zahrnuje podporu zřizování nových pracovních míst,  

a to jak zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o práci, tak samotných uchazečům  

o zaměstnání. Dále poskytuje a motivuje potenciální uchazeče k hledání práce a ke zlepšování 

jejich kvalifikace pomocí programů. Portugalsko patří mezi země EU, které mají poměrně 

nízké příspěvky. Mezi aktivní opatření v Portugalsku patří. 

APZ funguje ve všech 3 zemích na podobných principech. Všechny tři státy se snaží 

motivovat nezaměstnané k seberealizaci, vytváření podniků, zlepšování své kvalifikace, atd. 
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4.4.2 Pasivní politika zaměstnanosti 

Česká republika snaží se prostřednictvím PPZ zmírnit dopady související 

s nezaměstnanosti. Do PPZ spadá vyplácení dávek v nezaměstnanosti, předčasné odchody  

do důchodu, zkrácená pracovní doba, atd. V ČR je nejvíce užívána podpora 

v nezaměstnanosti, která zahrnuje hmotné zabezpečení v době, kdy je člověk bez práce. Pro 

nárok na výplatu těchto dávek musí uchazeč splňovat tři podmínky: registrace na ÚP, celková 

doba předchozího zaměstnání musí činit alespoň 12 měsíců v posledních dvou letech před 

podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání a žadatel o podporu v nezaměstnanosti nesmí 

být ke dni přiznání podpory poživatelem starobního nebo plného invalidního důchodu.  

Na Slovensku se uplatňuje PPZ formou výplaty dávek v nezaměstnanosti  

a stimulací předčasných odchodů do důchodu. Nárok na dávky má pojištěnec, který před 

zařazením do evidence uchazečů o práci platil pojistné na pojištění v nezaměstnanosti,  

a to alespoň po dobu 2 let. Ten, kdo byl před žádostí o zprostředkování zaměstnání zaměstnán  

na dobu určitou, má na dávky nárok v případě, že byl v posledních 4 letech (před zařazením 

do evidence ÚP) pojištěný z výkonu činnosti zaměstnance v pracovním poměru na dobu 

určitou nebo byl dobrovolně pojištěný v nezaměstnanosti alespoň 2 roky a současně nebyl 

povinně pojištěný v nezaměstnanosti z jiného výkonu činnosti zaměstnance. 

V Portugalsku se pasivní politikou rozumí podpora v nezaměstnanosti  

a předčasné důchody. V rámci podpory v nezaměstnanosti se vyplácejí dávky 

v nezaměstnanosti, pomoc v nezaměstnanosti a dávky v částečné nezaměstnanosti.  

Na podporu v nezaměstnanosti má v Portugalsku nárok ten, kdo ve 12 kalendářních měsících, 

jež bezprostředně předcházejí ztrátě zaměstnání, vykonával výdělečnou činnost, a to nejméně 

po dobu 180 dnů, a ten, kdo je po vyčerpání dávek v nezaměstnanosti nadále nezaměstnaný. 

Poslední jsou dávky v částečné nezaměstnanosti, na které mají nárok osoby pobírající dávku 

v nezaměstnanosti nebo ty, které si o ni požádaly, a které nastoupí do práce na částečný 

pracovní úvazek, kdy průměrný počet odpracovaných hodin za týden nepřekračuje počet 

hodin u srovnatelné práce na plný úvazek, nebo začnou vykonávat samostatnou výdělečnou 

činnost.  

Situace v těchto zemích je odlišná, obecně se dá říci, že sociální situace a systém 

vyplácení příspěvků v nezaměstnanosti je v České republice nejpřísnější, naproti tomu 

v Portugalsku, zemi, kde se potýkají s vysokou nezaměstnanosti, je systém 

nejbenevolentnější. Na jednu stranu občané peníze samozřejmě potřebují, nedaří-li se jim 

sehnat si práci, je podpora státu logická, nutná. Otázkou ale zůstává, zda např. v Portugalsku 
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nejsou výše dávek příliš vysoké. Portugalsko si v dohledné době jistě projde velkou úpravou 

sociálního systému, pokud se má dostat z krize. Možná by Portugalsku prospělo stanovit  

si horní hranici dávek. Nezaměstnanost v jihoevropských zemích zůstává velkým problémem. 

Co se týče situace na Slovensku, velmi atraktivní je aktivní politika nezaměstnanosti, 

především systém podpory zdravotně indisponovaným.  

4.4.3 Nezaměstnanost 

Česká republika nezaznamenala nikdy ve své minulosti tolik lidí bez práce jako 

v současné době. Nezaměstnanost v prvním čtvrtletí roku 2014 vzrostla na 8,2 %, což je 

nejvíce v historii ČR. Nezaměstnanost v ČR od roku 2008 stále pozvolna roste. Situace  

na trhu práce v ČR není příznivá, nezaměstnanost stále roste. Recese už pominula, a to se 

postupem času projeví i v poklesu počtu nezaměstnaných, ale nebude to hned. 

Nezaměstnanost na Slovensku je dost vysoká, okolo 14 %. Slovensko je jednou  

ze zemí, která se v EU řadí ke státům, které mají vyšší nezaměstnanost, než je unijní průměr. 

Vysoký počet nezaměstnaných patří mezi jeden z problémů exportně orientované slovenské 

ekonomiky. Hospodářství země se loni i letos na rozdíl od jiných členských států unie sice 

vyhnulo recesi, ale slabý ekonomický růst podle analytiků není schopen vytvářet dostatek 

volných pracovních míst. Slovenské ministerstvo financí předpokládá, že míra 

nezaměstnanosti v zemi se v dalších letech bude snižovat jen velmi pomalu. 

Portugalsko v současné době prochází krizí, stejně jako Řecko či Španělsko, dá se říci, 

že doplácí z velké části i na svůj sociální systém, jak uvádějí statistiky. V porovnání s Českou 

republikou je sociální systém Portugalska velmi neustálený, k odrazu z krize bude zapotřebí 

jej velmi upravit. Nezaměstnanost v Portugalsku se pohybuje okolo 15 %. 

Česká republika na tom byla ohledně nezaměstnanosti v uplynulých letech lépe, než 

Slovensko a Portugalsko, což vyplývá i z grafů či tabulek. Na Slovensku nezaměstnanost 

klesá od roku 2010, na rozdíl od České republiky a Portugalska, kde neustále mírně roste. 

4.4.4 Průměrná mzda 

V České republice je průměrná hrubá mzda se za posledních sedm let zvýšila cca o 6 tis. 

Kč. Nejvýraznějšímu meziročnímu zvýšení došlo v roce 2008, kdy vzrostla z 20 957 Kč  

na 22 957 Kč. Od roku 2011 průměrná hrubá mzda v ČR se pohybuje mírně nad 24 tis. Kč  

a v roce 2013 už dosahuje k 25 tis. Kč (přesně tj. 24 953 Kč). 
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Na Slovensku se mzda na Slovensku se každoročně zvyšuje. K největšímu meziročnímu 

nárůstu došlo ve stejném roce jak v ČR, tj. v roce 2008. Mzda se v roce 2008 vyšplhala  

na 723 eur z 669 eur. V roce 2013 se průměrná mzda na Slovensku pohybovala okolo 900 eur. 

Ale bohužel v Portugalsku mzda na rozdíl od nezaměstnanosti zaznamenává 

v posledních letech pokles. Nejvyšší průměrná hrubá mzda byla v roce 2009, kdy dosahovala 

1 427 eur. Od roku 2009, tedy mzda pomalu klesá. V roce 2013 se průměrná mzda 

v Portugalsku dosahovala pouhých 1 286 eur. 

Výše mezd je ovlivněná hrubým domácím produktem, který zaznamenává v České 

republice a na Slovensku růst, zatímco v Portugalsku má tendenci propadat se díky 

ekonomické krizi, kterou země zažívá. Celoročně nejsou změny ve mzdách nijak zásadní, 

v porovnání s uplynulými lety zaznamenáváme všude zejména nárůst mezd, to se však netýká 

Portugalska, kde průměrná mzda klesla v uplynulých 4 letech o téměř 100 euro. Dokud se 

Portugalsko nevymaní z krize, nedojde k vzestupu průměrné hrubé mzdy. 

  



56 

 

5. Závěr 

Cílem práce bylo porovnat rozdíly v nezaměstnanosti, průměrné mzdy a aktivní a 

pasivní politiky v České republice, Portugalsku a Slovensku. Všechny země uplatňují 

v souladu s ustanoveními Evropské unie aktivní a pasivní politiku nezaměstnanosti, která se 

v jednotlivých státech Evropské unie liší. 

V aktivní politice zaměstnanosti se Česká republika zaměřuje především na zřizování 

nových pracovních míst a motivací uchazečů o práci. Slovenská republika svoji činnost 

zaměřuje na odborné a poradenské služby a zprostředkování zaměstnání. Na rozdíl od České 

republiky poskytuje příspěvek při docházce do práce a přestěhování za prací. V Portugalsku je 

aktivní politika zaměstnanosti podobná jako v České republice, zahrnuje podporu zřizování 

nových pracovních míst, motivuje uchazeče k lepší kvalifikaci, atd. 

Pomocí pasivní politiky zaměstnanosti se Česká republika snaží zmírnit dopady, které 

souvisejí s nezaměstnaností. Do pasivní politiky spadá vyplácení dávek v nezaměstnanosti, 

dřívější odchody do důchodu, zkrácená pracovní doba, atd. (viz. kapitola 4.2). V České 

republice je nejvíce uplatňována podpora v nezaměstnanosti. Na Slovensku a v Portugalsku je 

pasivní politika zaměstnanosti založena podobně jako v České republice. Odlišné jsou 

podmínky na získání podpory v nezaměstnanosti. V České republice má nárok na podporu 

uchazeč, který je zaregistrovaný na ÚP, v posledních dvou letech tj. 24 měsíců byl zaměstnán 

alespoň 12 měsíců, a žadatel o podporu nesmí být v době, kdy žádá o podporu poživatelem 

starobního nebo plného invalidního důchodu. Na Slovensku má nárok na dávku pojištěnec, 

který před zařazením do evidence uchazečů o práci byl pojištěn minimálně po dobu 2 let, za 

poslední 3 roky. V Portugalsku má nárok na dávku ten, kdo v posledních 2 letech byl pojištěn 

alespoň 12 měsíců. Lze tedy konstatovat, že situace a systém vyplácení dávek 

v nezaměstnanosti je v České republice nejpřísnější. 

Nezaměstnanost ve vybraných zemích je odlišná. V České republice nezaměstnanost od 

roku 2008 roste. V roce 2014 míra nezaměstnanost vzrostla na 8 %, což je nejvíce v historii 

ČR. Slovensko a Portugalsko, se řadí k státům Evropské unie, které mají vyšší 

nezaměstnanost než Česká republika a než je unijní průměr. V Portugalsku se nezaměstnanost 

pohybuje okolo 15 % a na Slovensku 14%, viz. grafy a tabulky (viz. kapitola 4.1 – 4.3). Jak 

již bylo řečeno, v České republice a v Portugalsku míra nezaměstnanosti neustále vzrůstá, ale 

naproti tomu na Slovensku nezaměstnanost od roku 2010 mírně klesá. 
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Výše průměrných mezd ve vybraných zemích je ovlivněna především vývojem HDP, 

v České republice a na Slovensku HDP zaznamenává mírný nárůst, zatímco v Portugalsku na 

rozdíl od nezaměstnanosti zaznamenává pokles. 

Lze konstatovat, že tato práce poskytuje přehled politiky zaměstnanosti a 

nezaměstnanosti ve vybraných zemích EU. Budoucí vývoj však bude záležet i na mnoha 

dalších faktorech, například politické situaci v zemi, převládající náladě mezi občany a jejich 

ochotě aktivně se uplatnit na pracovním trhu, stejně tak jako na budoucí politice Evropské 

unie v této oblasti. 
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