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1 ÚVOD  

Neboť je svět vysoce propojen, vzniká potřeba neustále zlepšovat zdroje přispívající 

k zvyšování konkurenceschopnosti společnosti, tudíž i lidský kapitál a s tím spojenou kvalitu 

a produktivitu práce. Globální konkurenceschopnost je ostatně i cílem Evropské unie, a neboť 

je Česká republika součástí této nadnárodní organizace, musí svým chováním přispívat 

k dosahování tohoto cíle. 

  Cílem bakalářské práce s názvem „Trh práce a politika zaměstnanosti v České 

republice v kontextu Evropské strategie zaměstnanosti“ je seznámit s politikou zaměstnanosti, 

kterou vytváří Česká republika na základě svého členství v Evropské unii, tudíž v souladu 

s Evropskou strategií zaměstnanosti. 

 Tato práce je strukturována do čtyř kapitol. První kapitolou jsou teoretické přístupy 

k řešení a odstraňování problémů na trzích práce pomocí nástrojů politiky zaměstnanosti. Jsou 

zde popsány základní pojmy, jako je trh práce, politika zaměstnanosti a nástroje politiky trhu 

práce. Politiku trhu práce je možné členit na aktivní a pasivní a také na politiku s účelem 

vyloučit účastníky z trhu práce nebo je podnítit ke vstupu na trh práce. Sledovány jsou zde 

především nástroje a opatření aktivní politiky, pasivní nástroje a opatření trhu práce totiž 

nemají motivující účinek pro účastníky na trhu práce, jejich účinek je ve většině případů spíše 

demotivující. 

Neboť je Česká republika od 1. května 2004 členem Evropské unie, bude druhá 

kapitola věnována přístupu Společenství k politice zaměstnanosti. V EU funguje politika 

zaměstnanosti na principu koordinace, členské státy jsou seznámeny s postoji Unie k této 

problematice. Evropská rada vydává pravidelná rozhodnutí, která stanovují priority na určitá 

období, které jsou označovány jako hlavní směry politiky zaměstnanosti. 

Třetí kapitola popisuje způsoby, jakými se s Evropskou strategií zaměstnanosti 

vypořádala Česká republika. Hlavní směry politiky zaměstnanosti 2008 – 2010 jsou popsány 

pro podmínky České republiky v Národním programu reforem ČR 2008 – 2010. 

K dosahování stanovených cílů v tomto programu dochází pomocí nástrojů politiky 

zaměstnanosti. Česká republika přijala v této oblasti zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

Ve čtvrté kapitole jsou pak popsány návrhy a doporučení v této oblasti. 

 Podklady pro tuto práci jsou získány nejen z knižních zdrojů, ale také z internetových 

zdrojů, např. ze stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, stránek Evropského sociálního 
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fondu a stránek strukturálních fondů EU. Dalšími použitými zdroji jsou rozhodnutí Rady, 

smlouvy Společenství a zákon o zaměstnanosti České republiky.  
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2 TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ NA TRZÍCH 

PRÁCE POMOCÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI 

2.1 Vymezení základních pojmů 

2.1.1 Trhy práce 

  

Šimek (2007) definuje trh práce jako místo, kde se zaměstnanec a zaměstnavatel 

vzájemně naleznou, a smluvně se dohodnou na pracovních podmínkách. Výsledkem tohoto 

chování je rozmisťování osob v různých zaměstnáních za různé mzdy. 

 

Dle Mareše (2002) pracovní trh organizuje produkci a distribuci práce jako směnné 

vztahy mezi prací a mzdou. Na trhu práce je nakupována a prodávána práce, stejně jako se 

nakupuje a prodává zboží a služby na trhu služeb a výrobků. Stejně jako na ostatních trzích se 

i na trhu práce střetává nabídka práce s poptávkou po práci a vzniká zde cena práce. 

„Pracovní trh není homogenní nebo lépe řečeno neexistuje jeden trh práce, ale vlastně 

tolik trhů, kolik existuje geografických oblastí, odvětví a profesí. Nejznámější ze 

segmentačních teorií je teorie duálního trhu, rozlišující primární a sekundární trh práce.“ viz 

Mareš (2002, s. 59) 

Primární trh práce 

„Na primárním trhu práce se soustřeďují lepší a výhodnější pracovní příležitosti 

s vyšší prestiží, poskytující řadu šancí, relativně dobré možnosti profesionálního růstu a 

většinou i lepší pracovní podmínky. Pracovní místa na tomto trhu poskytují relativní bezpečí 

před ztrátou zaměstnání propouštěním. Pro pracovníky je zde i snazší zvýšit si kvalifikaci a 

tím dále posílit stabilitu svého zaměstnání, popřípadě zvýšit si tak šanci udržení se na tomto 

privilegovaném trhu práce i po případném propuštění. Práce je zde relativně dobře placená a 

je zde zajištěn i jistý růst mezd.“ viz Mareš (2002, s. 59) 

Sekundární trh práce 

„Sekundární trh práce je charakterizován pracovními místy s nižší prestiží a s nižší 

mzdovou úrovní. Pracovní kariéra je zde málo výhodná, popřípadě se o kariéře nedá vůbec 

hovořit. Navíc je na trhu méně stabilních pracovních příležitostí a pracovní kariéra osob, 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 4 

 

které se na tomto trhu pohybují, je periodicky přerušována obdobími kratší či delší 

nezaměstnanosti. Pracovníci na sekundárním trhu práce se častěji stávají nezaměstnanými, i 

když na druhé straně je zde snazší získat nové zaměstnání než v prvním sektoru.“ viz Mareš 

(2002, s. 59) 

 

2.1.2 Politika zaměstnanosti (Politika trhu práce) 

 

 „Práce je základním předpokladem určujícím ekonomický a sociální status občanů a 

tím i stabilitu a prosperitu celé společnosti. Ve většině vyspělých společností se setkáváme 

s určitými aktivitami státu na trhu práce, které jsou označovány jako politika zaměstnanosti.“ 

viz Čevela (2010, s. 18) 

„Cílem politiky zaměstnanosti je podporovat dynamickou rovnováhu na trhu práce a 

omezovat nezaměstnanost. Politika zaměstnanosti je těsně svázána s celkovou hospodářskou a 

regionální politikou. Trh práce však svým fungováním inklinuje k nerovnováze a 

nezaměstnanosti. Důsledky nezaměstnanosti jsou ekonomické a sociální. Ekonomické 

důsledky vznikají, když ekonomika nevyrábí tolik, kolik je schopna vyrábět. Sociální důsledky 

vyplývají z dopadů nezaměstnanosti na sociální situaci nezaměstnaných a na jejich rodinný a 

společenský život.“ viz Čevela (2010, s. 18) 

 

Šimek (2007, s. 103) definuje politiku zaměstnanosti takto: „Politika zaměstnanosti je 

součástí hospodářské politiky. Prostřednictvím makroekonomických regulátorů se snaží o 

dosažení rovnováhy mezi nabídkou práce a poptávkou po práci. Představuje soubor nástrojů, 

jejichž realizace motivuje zaměstnané, nezaměstnané a zaměstnavatele k jistému chování na 

trhu práce.“ 

Politiku zaměstnanosti je možné chápat z makroekonomického a regionálního 

pohledu. Oba tyto pohledy se mohou překrývat a vzájemně doplňovat. 

§ Makroekonomická politika zaměstnanosti – působí plošně a to především na straně 

poptávky po práci. Řeší především problémy spojené s nezaměstnaností, 

ekonomickým růstem, platební bilancí a inflací. 

§ Regionální politika zaměstnanosti – je označována také jako politika trhu práce. Řeší 

problémy, které vznikají v důsledku fungování trhu práce. Programy politiky trhu 
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práce bývají zaměřeny na řešení konkrétních problémů na určitém území. (Šimek, 

2007) 

2.2 Teoretické přístupy k řešení problémů na trzích práce pomocí politiky 

trhu práce 

 

Tak jako každá politika má i politika trhu práce své cíle. Dle Sirovátky (2005) existují 

dva cíle politiky zaměstnanosti (trhu práce), a to: 

§ Zvýšení celkové zaměstnanosti aniž by se zvýšila inflace, např. programy ovlivňující 

složení nezaměstnaných, programy zvyšující cenu nezaměstnanosti nebo zlepšující 

proces přiřazování lidí a pracovních míst, které vedou ke zkracování doby hledání 

zaměstnání a k větší produktivitě procesu hledání míst apod. 

§ Změna ve složení nezaměstnaných, např. předčasné důchody, programy veřejných 

prací, programy pro handicapované, mladistvé a jinak znevýhodněné skupiny 

nezaměstnaných apod. 

 

„Definovaní cílů a priorit pak určuje i výběr nástrojů politiky trhu práce. Při určení 

cílů, resp. priorit jsou obvykle brány v úvahu tři hlediska, která spolu těsně souvisejí: 

§ Význam a povaha problémů (výše nezaměstnanosti, její struktura, očekávaný vývoj, 

ekonomické a sociální důsledky) 

§ Politické priority při řešení tohoto problému. 

§ Hodnocení efektivity užívaných nástrojů.“ viz Sirovátka (2005, s. 77) 

 

2.2.1 Nástroje politiky pracovního trhu 

 

Dle Sirovátky (2005) jsou nástroje politiky pracovního trhu velice rozmanité a jejich 

podoba a struktura je v každé zemi specifická. OECD zavedla klasifikaci, podle které mohou 

být nástroje uspořádány do kategorií a subkategorií. Tyto kategorie slouží také ke sledování a 

mezinárodnímu srovnávání různých typů výdajů. Nástroje jsou řazeny do určité míry podle 

postupnosti využití různých možností řešení situace nezaměstnaného (pokud jeden způsob 
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řešení situace nezaměstnaného selhává, využívá se způsob následující po využitém řešení). 

Kategorie nástrojů politiky pracovního trhu jsou pak tyto: 

 

Služby zaměstnanosti 

„Zahrnují: všechny formy centralizovaného i decentralizovaného zprostředkování a 

umisťování, poradenství a vedení kariéry, kurzy orientované na základní pracovní přípravu – 

výcvik a související formy intenzivního poradenství pro osoby s potížemi při hledání 

zaměstnání, podporu geografické mobility a obdobné formy pomoci při hledání práce.“ viz 

Sirovátka (2005, str. 77) 

 

Pracovní příprava – výcvik a rekvalifikace 

„Zahrnují výcvikové aktivity spojené s politikou pracovního trhu, mimo speciálních 

programů pro mládež a pro zdravotně handicapované. Patří sem jak financování kurzů, tak i 

poskytování podpor pro nezaměstnané ve výcviku a konečně i podpory zaměstnavatelům na 

výcvik, který zajišťují zaměstnavatelé sami. Jsou dva základní směry pracovní přípravy – 

výcviku: 

§ Příprava – výcvik nezaměstnaných a zaměstnaných dospělých, kteří jsou v riziku ztráty 

zaměstnání, nebo jiných znevýhodněných skupin, například chudých jako je tomu 

v USA. Výcvik může být realizován ve zvláštních výcvikových centrech nebo i 

v podnicích a firmách. 

§ Příprava – výcvik pro zaměstnané dospělé: většinou je prosazován cestou příspěvků 

podnikům na výcvik jejich stávajících zaměstnanců.“ viz Sirovátka (2005, str. 78) 

 

Opatření pro mládež 

„Zahrnují: speciální programy pro mládež nasazené při přechodu ze školy do 

zaměstnání. Nezahrnují však účast mladých nezaměstnaných v jiných programech, 

přístupných i dospělým. Tato opatření mají dvě základní formy: 

§ Opatření pro nezaměstnané a znevýhodněnou mládež. 

Zahrnují „nápravné“ vzdělávání, přípravu nebo pracovní praxi nabízenou 

k usnadnění přechodu ze školy do praxe pro znevýhodněné mladé lidi. Obecně cílovou 
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skupinou jsou ti, kteří nemají střední vzdělání či nejsou vyučeni a jsou neúspěšní při 

hledání práce. 

§ Podpora nákladů na vyučení a související formy obecného výcviku, jenž zahrnuje i 

praxi v podnicích. Přístup k těmto podporám ale nebývá vždy omezen jen na mládež, 

která má problémy při zaměstnávání.“ viz Sirovátka (2005, str. 78) 

 

Podporovaná (subvencovaná) zaměstnanost 

„Cílená opatření k podpoře či poskytnutí zaměstnání nezaměstnaným nebo jiným 

skupinám definovaným v souladu s prioritami politiky pracovního trhu (jde přitom o jiné 

skupiny než o mladé a zdravotně znevýhodněné). 

§ Podpory regulérní zaměstnanosti v soukromém sektoru. 

Zahrnují subvence mezd pro nábor „cílových“ skupin pracovníků nebo někdy i 

podpory k udržení zaměstnanosti osob, jejichž místa jsou ohrožená. Nezahrnuje 

obecně poskytované subvence zaměstnanosti nebo subvence placené všem 

pracovníkům v určitých oblastech. 

§ Podpora osobám začínajícím vlastní podnikání. 

Ta může sestávat buď z podpory v nezaměstnanosti poskytované paralelně s příjmem 

ze samostatné výdělečné činnosti, nebo i ze zvláštních grantů a subvencí. 

§ Přímá tvorba pracovních míst ve veřejném sektoru. 

Jde většinou o dočasné práce, ale někdy i o trvalá místa ve veřejném sektoru nebo 

v neziskových organizacích, nabízené především dlouhodobě nezaměstnaným.“ viz 

Sirovátka (2005, str. 79) 

 

Opatření pro zdravotně postižené 

„Patří k nim zejména speciální programy: 

§ Pracovní rehabilitace: testování schopností, zajištění pracovní adaptace a příprava – 

výcvik. 

§ Zřizování pracovních míst se zvláštním pracovním režimem nebo s úpravami 

pracovních podmínek, na kterých jsou zaměstnáváni pouze nebo alespoň přednostně 

zdravotně postižení. Je to zvláštní zřizování tzv. chráněných dílen, pracovišť nebo 
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subvence zaměstnavatelům při přijetí zdravotně postižených.“ viz Sirovátka (2005, str. 

79) 

 

Kompenzace příjmů v nezaměstnanosti 

„Zahrnují všechny formy finančních příspěvků nezaměstnaným vyjma předčasných 

důchodových schémat. Vedle podpory v nezaměstnanosti jde o odstupné, podpory 

pracovníkům, jejichž zaměstnavatel vyhlašuje bankrot a zvláštní podpory různých skupin 

zaměstnanců, jako třeba podpory stavebním dělníkům propuštěným kvůli nepříznivému 

počasí.“ viz Sirovátka (2005, str. 80) 

 

Předčasné důchody v důsledku nedostatku pracovních míst 

„Jde o možnost dřívějšího odchodu do důchodu, pokud zastávané pracovní místo u 

zaměstnavatele je zrušeno a trh práce nenabízí jinou přiměřenou možnost zaměstnání.“ viz 

Sirovátka (2005, str. 80) 

 

OECD člení politiku zaměstnanosti na aktivní politiku a pasivní politiku. Služby 

zaměstnanosti, pracovní příprava, výcvik a rekvalifikace, opatření pro mládež, podporovaná 

zaměstnanost a opatření pro zdravotně postižené je možné řadit k nástrojům aktivní politiky 

pracovního trhu. Kompenzace příjmů v nezaměstnanosti a předčasné důchody v důsledku 

nedostatku pracovních míst pak k nástrojům pasivní politiky pracovního trhu. Z výše 

zmíněného vyplývá, že k problémům na trzích práce je možné přistupovat aktivně a pasivně. 

Aktivní politika trhu práce je více využívána a podporována než pasivní politika, neboť 

motivuje účastníky na trhu práce k aktivnímu chování. 

 

2.2.2 Pasivní politika trhu práce 

 

„Pasivní politikou zaměstnanosti se rozumí vyplácení podpor v nezaměstnanosti a 

případně ještě využití možnosti dřívějšího odchodu do důchodu. V širším pojetí zahrnuje 

pasivní politika zaměstnanosti nejrůznější formy kompenzace za ztrátu výdělku 

v nezaměstnanosti.“ viz Halásková (2008, s. 9) 
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Dříve byla více využívána pasivní politika než aktivní, v dnešní době je tomu již 

naopak. Pasivní politika slouží především ke zlepšení životní situace nezaměstnaných formou 

různých podpor a úlev (Halásková, 2008). Pasivní politika nemotivuje nezaměstnané 

k vyhledávání a získávání pracovních příležitostí, proto je zpravidla uplatňována méně než 

aktivní politika pracovního trhu. 

 

2.2.3 Aktivní politika trhu práce 

 

„Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximální 

možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje ministerstvo a úřady 

práce, podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty“, dle 

Zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění. 

 

Dle Sirovátky (2005) byl vznik aktivní politiky zaměstnanosti podnícen hospodářskou 

krizí v 30. letech. Prioritou moderní politiky zaměstnanosti je podporovat flexibilitu 

pracovního trhu (tedy jeho efektivní fungování). 

 

Aktivní politika zaměstnanosti „je tzv. politikou s důrazem na vytváření nových 

pracovních příležitostí a na přípravu pracovních sil pro uplatnění na trhu práce.“ viz 

Kolibová, Kubicová (2005, s. 112) 

 

Sirovátka (2005) člení aktivní opatření politiky zaměstnanosti podle OECD. Toto 

členění do pěti skupin slouží pro účely mezinárodního srovnání a opatření jsou zde rozdělena 

podle svého charakteru.  

 

Veřejné služby zaměstnanosti 

„Tzv. „Public Employment Service“ (veřejné služby zaměstnanosti) jsou ve většině 

zemí hlavním nástrojem politiky pracovního trhu. Jde o síť veřejných institucí zajišťujících 

potřebné služby na pracovním trhu: zejména informace, umisťování a poradenství. Jsou často 

též odpovědné za výplaty finančních dávek poskytovaných v nezaměstnanosti a za zajišťování 

dalších typů programů.“ viz Sirovátka (2005, str. 82) 
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Patří zde: 

§ Zprostředkování práce – ve většině zemí zajišťují zprostředkování práce různé 

instituce na centrální i regionální a lokální úrovni, státní, ale také soukromé 

instituce (soukromé instituce mají zpravidla jen doplňkovou roli). Tyto 

instituce poskytují informace o zprostředkování zaměstnání. Veřejné instituce 

zpravidla také organizují a financují programy aktivní politiky pracovního trhu 

a zajišťují poskytování podpor v nezaměstnanosti, v některých zemích jsou 

tyto činnosti od sebe odděleny a prováděny různými institucemi. 

§ Intenzivní poradenství a kurzy v hledání práce – je to nepřímá forma pomoci 

při hledání práce. Cílovou skupinou jsou především mladí lidé a dlouhodobě 

nezaměstnaní. Ve většině zemí je podporována při hledání práce svépomoc, 

zejména formou klubů práce, svépomocných skupin a různých kurzů. 

§ Podpora pracovní mobility – jedná se především o finanční podporu. 

Nejčastější je úhrada cestovních výdajů a výdajů na stěhování. Pokud není 

finanční podpora výrazná, nevyvolává ochotu k přesunu pracovníků do jiných 

lokalit. 

 

Pracovní příprava a výcvik 

„Pracovní výcvik je nejen dočasným řešením problémů nezaměstnaných, ale je také 

investicí do budoucna. V této oblasti lze rozlišit více typů programů, které sledují nejrůznější 

cíle.“ viz Sirovátka (2005, str. 88) 

Patří zde: 

§ Pracovní příprava a výcvik nezaměstnaných dospělých – považuje se za jeden 

z nejvýznamnějších nástrojů aktivní politiky pracovního trhu. Ve většině zemí 

hradí celé náklady nebo téměř celé náklady stát. Za výhodnější se považuje 

zajišťovat výcvik decentralizovaně s účastí zaměstnavatelů, zástupců odborů a 

místních vzdělávacích institucí. Často se vytváří výcviková střediska, 

kontrolovaná institucemi pracovního trhu nebo vypsání soutěží na výcvikové 

programy. Levnější alternativou je výcvik uchazečů o zaměstnání v určitých 

podnicích, kde mají nezaměstnaní také možnost setkat se s potenciálním 

zaměstnavatelem. 
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§ Pracovní příprava a výcvik zaměstnaných dospělých – tento výcvik zpravidla 

nebývá financován a regulován státem. 

 

Opatření pro nezaměstnanou mládež 

„Obvykle jsou rozlišovány dva typy opatření, i když v praxi je obvyklá snaha oba typy 

spojovat s cílem zvýšit jejich efektivitu.“ viz Sirovátka (2005, str. 93) 

Patří zde: 

§ Pracovní příprava a výcvik pro mládež – zahrnuje obvykle prvky klasické 

výuky, několik týdnů je věnováno teoretické přípravě a poté následuje 

praktická příprava v podnicích. 

§ Programy pro nezaměstnanou a znevýhodněnou mládež – tyto programy jsou 

velice rozmanité. Patří zde např. speciální kurzy v základních profesních 

znalostech a dovednostech, různé formy pracovní praxe, podporování účasti 

v normálních typech vzdělávání apod. 

 

Podpora tvorby nových pracovních míst 

„Jde o programy, které buď vytvářejí dodatečnou zaměstnanost, anebo selektivně 

ovlivňují zaměstnanost nezaměstnaných nebo určitých kategorií nezaměstnaných, jako jsou 

dlouhodobě nezaměstnaní či jiné skupiny s handicapy.“ viz Sirovátka (2005, str. 97) 

Patří zde: 

§ Podpory regulérnímu zaměstnání v soukromém sektoru – podpory mohou být 

necílené (odstupuje se od nich, byly dosažitelné pro všechny zaměstnavatele, 

kteří zvyšovali počty pracovních míst nad určitou úroveň) a cílené, zaměřené 

na nezaměstnané nebo zvláštní skupiny nezaměstnaných. Cílené podpory 

bývají zpravidla dočasné (do doby přijetí nezaměstnaného do zaměstnání). 

§ Podpory osobám začínajícím podnikání – toto opatření vzniklo jako rozšíření 

programů podpor v nezaměstnanosti těm nezaměstnaným, kteří začínají sami 

podnikat. Podpora je často navýšena ještě o jednorázovou půjčku nebo 

příspěvek. 
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§ Přímá tvorba míst ve veřejném sektoru – přímá tvorba míst ve veřejném 

sektoru patří k nejstarším na trhu práce. Většina programů přímé tvorby míst je 

organizována na lokální úrovni a financována z veřejných prostředků. 

 

Opatření pro „znevýhodněné“ – handicapované 

„Pojem „znevýhodnění“ („handicap“) zahrnuje zdravotní – fyzické či mentální, ale i 

sociální faktory, které představují bariéru v zaměstnávání.“ viz Sirovátka (2005, str. 103) 

Většinu aktivit pro handicapované osoby zajišťují speciální střediska. Zaměstnávání 

znevýhodněných osob je podporováno dotacemi zaměstnavatelům. Dotace mívají 

dlouhodobější charakter u znevýhodněných osob než u ostatních pracovníků. Alternativním 

způsobem zaměstnávání handicapovaných osob je zavádění legislativních opatření, která 

zavazují zaměstnavatele zaměstnávat určité procento zdravotně postižených. 

 

 

 

Politiku zaměstnanosti a její nástroje je možné členit také z jiného pohledu. Dle 

Mareše (2002) je možné rozdělit nástroje do čtyř skupin. Jsou to tyto skupiny: podněty 

k vyloučení osob z trhu práce, podněty ke vstupu osob na trh práce, negativní sankce spojené 

s vylučováním těchto osob z trhu práce a negativní sankce spojené se vstupem na trhu práce. 

 

Podněty k vyloučení z trhu (převod aktivní populace – zaměstnané i nezaměstnané do 

neaktivní populace) 

§ Dřívější odchody do důchodu (na straně poptávky po práci) 

§ Placená mateřská dovolená, přípěvky pro matky s dětmi do určitého věku, 

podněty povzbuzující zahraniční pracovníky k návratu domů, pomoc 

samozaměstnavatelům a malým obchodníkům v jejich začátcích (na straně 

nabídky práce) 

 

Podněty ke vstupu na trh (převod neaktivní populace do populace aktivní – zaměstnané i 

nezaměstnané) 
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§ Příspěvky zaměstnavatelům při vytvoření nového pracovního místa (na straně 

poptávky po práci) 

§ Pokračující vzdělávání, rekvalifikace (na straně nabídky práce) 

 

Nevýhody a negativní sankce sloužící k vyloučení z trhu práce 

§ Zákaz dětské práce, zákaz zaměstnávání přistěhovalců (na straně poprávky po 

práci) 

§ Prodloužení povinné školní docházky, snížení možnosti výdělku důchodců bez 

krácení jejich důchodu (na straně nabídky práce) 

 

Nevýhody a negativní sankce bránící určité osoby či celé sociální kategorie před 

vytlačením z trhu práce 

§ Určení maximálního množství pracovních hodin, ochrana proti neoprávněnému 

propouštění z práce (na straně poptávky po práci) 

§ Zpochybnění závazného charakteru mzdových dohod mezi odbory a 

zaměstnavateli (na straně nabídky práce) 

 

3 EVROPSKÁ STRATEGIE ZAMĚSTNANOSTI 

3.1 Vývoj Evropské strategie zaměstnanosti 

 

Poprvé se o koordinované strategii zaměstnanosti zmiňuje Amsterodamská smlouva. 

Členské státy EU a Společenství začaly pracovat na rozvoji koordinované strategie 

zaměstnanosti a zejména na podpoře kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti pracovníků a 

schopnosti trhů práce reagovat na hospodářské změny, aby bylo dosaženo cílů Evropské unie. 

Členské státy EU měly dle Amsterodamské smlouvy přispívat svou politikou zaměstnanosti, 

která má být slučitelná s hlavními směry zaměstnanosti, k dosahování cílů EU. Pro nás je 

nejdůležitější tento cíl EU: „Podporovat hospodářský a sociální pokrok a vysokou úroveň 

zaměstnanosti a dosahovat vyváženého a udržitelného rozvoje, zejména vytvořením prostoru 
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bez vnitřních hranic, posilováním hospodářské a sociální soudržnosti a zavedením 

hospodářské a měnové unie.“ viz Amsterodamská smlouva (článek 1). 

K podporování koordinace politik zaměstnanosti a trhu práce mezi členskými státy 

zřizuje Amsterodamská smlouva (po konzultaci s Evropským parlamentem) Výbor pro 

zaměstnanost, který má poradní funkci. Výbor má dle Amsterodamské smlouvy následující 

úkoly: 

§ sleduje vývoj stavu zaměstnanosti a politiky zaměstnanosti členských států a 

Společenství, 

§ podává z vlastního podnětu nebo na žádost Rady nebo Komise stanoviska. 

 

 

Lisabonská strategie stanovuje nový cíl Evropské unie, a to stát se co 

nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou, která je založena na znalostech, 

schopna trvale udržitelného hospodářského růstu a s větším počtem a lepší kvalitou 

pracovních míst a vyšší sociální soudržností. (Šimek, 2007) 

Aby bylo možné dosáhnout tohoto cíle, byla přijata Evropská strategie zaměstnanosti. 

Evropská strategie zaměstnanosti určuje směr, kterým se mají ubírat politiky zaměstnanosti 

členských států. „Evropská strategie zaměstnanosti je založena na čtyřech pilířích: 

§ Zaměstnanost – podpora úsilí, aby každá osoba vstupující na trh práce měla 

nezbytné základní a odpovídající schopnosti a motivaci k získání a udržení si 

zaměstnání 

§ Podnikání – podpora tvorby podmínek pro založení, fungování a růst podniků 

poskytujících pracovní místa 

§ Adaptabilita – podpora vývoje pružnosti a inovace na pracovišti s cílem 

zlepšení efektivity a konkurenceschopnosti podniků a pracovní síly, a tím 

vytvoření a zachování pracovních míst 

§ Rovné příležitosti – podpora odstraňování jakékoli diskriminace v zacházení 

s muži i ženami v souvislosti s přístupem ke všem druhům práce i odměnou za 

tuto práci.“ (Vilamová, 2005, str. 37) 
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3.2 Cíle politiky zaměstnanosti členských států 

 

Členské státy Evropské unie musí sledovat při provádění své politiky zaměstnanosti tři 

cíle, jimiž je plná zaměstnanost, kvalita a produktivita práce a sociální soudržnost a začlenění. 

Tyto cíle jsou vzájemně propojeny a členské státy by měly brát v potaz, že jsou stejně důležité 

při dosahování záměrů Evropské unie. Provádění politik zaměstnanosti členských států je 

v souladu s Lisabonskou strategií (Doporučení Rady (2003/578/ES)). 

 

Plná zaměstnanost 

„Členské státy usilují o dosažení plné zaměstnanosti pomocí provádění celkového 

politického přístupu začleňujícího opatření týkající se jak nabídky, tak poptávky, a tím zvyšují 

míry zaměstnanosti směřující k cílům stanoveným v Lisabonu a Stockholmu. Politiky přispějí 

k dosažení těchto průměrných výsledků v Evropské unii: 

§ celková míra zaměstnanosti 67 % v roce 2005 a 70 % v roce 2010, 

§ míry zaměstnanosti žen 57 % v roce 2005 a 60 % v roce 2010, 

§ míra zaměstnanosti starších zaměstnanců (55 až 64 let) 50 % v roce 2010. 

Veškeré vnitrostátní cíle by měly být v souladu s výsledky očekávanými na úrovni 

Evropské unie a měly by vzít v úvahu zvláštní okolnosti charakteristické pro každou zemi.“ 

viz Doporučení Rady (2003/578/ES) 

 

Zlepšení produktivity a kvality práce 

„Zlepšení kvality práce je úzce spjato s vývojem ke konkurenceschopné ekonomice 

založené na znalostech a mělo by být uskutečňováno prostřednictvím soustředěného úsilí mezi 

všemi činiteli, a zejména prostřednictvím sociálního dialogu. Kvalita je vícerozměrný pojem 

určující jak charakteristiku zaměstnání, tak širší trh práce. Patří sem vnitřní kvalita práce, 

kvalifikace, celoživotní učení, kariérní postup, rovnost žen a mužů, zdraví a bezpečnost 

v práci, pružnost a bezpečnost, začlenění a přístup na trh práce, organizace práce, rovnováha 

mezi pracovním a soukromým životem, sociální dialog a účast zaměstnanců, rozmanitost a 

nediskriminace a celková pracovní výkonnost. Zvýšení míry zaměstnanosti musí doprovázet 

zvýšení celkového růstu produktivity práce. Kvalita práce může napomoci zvýšení produktivity 
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práce a měly by být plně využívány součinnosti existující mezi nimi. Představuje to 

mimořádnou výzvu pro sociální dialog.“ viz Doporučení Rady (2003/578/ES) 

 

Posílení sociální soudržnosti a začlenění 

„Zaměstnání je klíčový prostředek k sociálnímu začlenění. V součinnosti s otevřenou 

metodou koordinace v oblasti sociálního začlenění by politiky zaměstnanosti měly usnadnit 

účast na zaměstnání prostřednictvím podpory přístupu ke kvalitním pracovním místům pro 

všechny ženy a muže, kteří jsou schopni pracovat, boj proti diskriminaci na trhu práce a 

prevenci proti vylučování lidí z pracovního světa. Hospodářská a sociální soudržnost by měla 

být podporována snížením regionálních rozdílů mezi zaměstnaností a nezaměstnaností, 

řešením problémů ve znevýhodněných oblastech Evropské unie v oblasti zaměstnanosti a 

pozitivním podporováním hospodářské a sociální restrukturalizace.“ viz Doporučení Rady 

(2003/578/ES) 

 

Pro dosažení těchto tří cílů bylo potřeba vytyčit směry, kterými se mají politiky 

zaměstnanosti členských států ubírat. Byly vytvořeny Hlavní směry politiky zaměstnanosti 

pro rok 2003 – 2005. Tyto směry byly popsány v rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2003 o 

hlavních zásadách politik zaměstnanosti členských států (2005/600/ES) a byly zde označeny 

jako „Zvláštní zásady“. 

 

3.3 Hlavní směry politiky zaměstnanosti 2003 – 2005 

 

Aktivní a preventivní opatření pro nezaměstnané a neaktivní 

Dle rozhodnutí Rady měly členské státy vypracovat a zavést aktivní a preventivní 

opatření pro nezaměstnané a neaktivní, která měla předcházet přechodu na dlouhodobou 

nezaměstnanost a podporovat udržitelné začlenění nezaměstnaných a neaktivních do 

pracovního procesu. Členské státy měly zajistit potřeby nezaměstnaných co nejrychleji a tak, 

aby mohli využívat služby jako je poradenství, pomoc při hledání pracovního místa apod., 

dále pak možnost zlepšovat schopnost profesního zařazení a naděje začlenění pomocí 

rekvalifikace, profesní praxe, školení nebo poskytnutí pracovního místa (u mladých lidí do 

šesti měsíců nezaměstnanosti, u dospělých do dvanácti měsíců nezaměstnanosti). Dalším 
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úkolem bylo modernizovat a posilovat instituce trhu práce a zejména služby zaměstnanosti a 

zajistit pravidelné hodnocení účinnosti programu pro trh práce a podle potřeby je upravovat 

(Doporučení Rady (2003/578/ES)). 

Členské státy měly zajistit, aby se do roku 2010 podílelo 25 % dlouhodobě 

nezaměstnaných na aktivním opatření formou školení, rekvalifikace, profesní praxe nebo 

jiného opatření podporujícího profesní zařazení, s cílem dosažení průměru tří 

nejpokročilejších členských států (Doporučení Rady (2003/578/ES)). 

 

Vytváření pracovních míst a podnikavost 

Členské státy měly vytvářet vhodné podmínky pro zvyšování počtu a kvality 

pracovních míst pomocí napomáhání podnikavosti, inovací, možností investic a příznivých 

obchodních podmínek pro všechny podniky, odvětví služeb a výzkumu a vývoje. Měla být 

zjednodušena správní a právní opatření pro založení podniků a malých a středních podniků, 

usnadnění získávání zaměstnanců, lepší přístup ke kapitálu pro nové i stávající podniky. Mělo 

být podporováno vzdělávání a školení zaměřené schopnosti a dovednosti při vedení podniků a 

poskytování podpor (Doporučení Rady (2003/578/ES)). 

 

Zaměřit se na změny a podporovat přizpůsobivost a mobilitu na trhu práce 

Členské státy měly zajistit přizpůsobivost zaměstnanců změnám, s přihlédnutím 

k pružnosti a bezpečnosti. Dále měly také přezkoumat a případně změnit příliš přísné právní 

předpisy v oblasti zaměstnanosti působící na dynamičnost trhu práce a zaměstnávání skupin 

s obtížným přístupem na trh práce, zavést opatření na podporu rozmanitosti smluvních a 

pracovních úprav, úprav týkajících se pracovní doby, kariérního postupu, větší rovnováhy 

mezi pracovním a soukromým životem a mezi pružností a bezpečností, lepších pracovních 

podmínek, zdraví a bezpečnosti (snížení míry dopadu pracovních úrazů a nemocí z povolání). 

Členské státy měly také zajistit zavedení nových forem organizace práce, které měly 

podporovat produktivitu a kvalitu práce. Členské státy měly zabránit nedostatku pracovních 

sil pomocí podpory pracovní mobility, odstraněním překážek zeměpisné mobility, uznáváním 

kvalifikací a dovedností, převoditelností dávek sociálního zabezpečení a důchodových nároků 

apod. do roku 2005 měli mít žadatelé o práci v EU konzultovat nabídky pracovních míst 

nabízených prostřednictvím služeb zaměstnanosti členských států (Doporučení Rady 

(2003/578/ES)). 
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Podporovat rozvoj lidského kapitálu a celoživotního učení 

Členské státy měly zajistit zlepšování kvality a účinnosti vzdělávacích a školských 

systémů a také celoživotního vzdělávání. Cílem těchto opatření byla možnost získat 

dovednosti, které jsou očekávány od moderní pracovní síly (aby byl umožněn kariérní postup 

takovéto pracovní síly). Do roku 2010 bylo určeno za cíl, aby nejméně 85 % mladých lidí ve 

věku 22 let v EU dokončilo středoškolské vzdělání s maturitou a míra účasti na celoživotním 

učení byla v průměru EU nejméně 12,5 % u dospělé práceschopné populace (25 až 64 let). 

Politiky členských států se měly zaměřit na dosažení vyšších investic do lidských zdrojů, 

především ze strany podniků do školení dospělých osob za účelem zvýšení produktivity, 

konkurenceschopnosti a aktivního stárnutí. Zaměstnancům a zaměstnavatelům mělo být 

usnadněno účinné investování do lidského kapitálu (Doporučení Rady (2003/578/ES)). 

 

Zvýšit nabídku pracovních sil a podporovat aktivní stárnutí 

Členské státy měly podporovat dostupnost pracovní síly a možnost zaměstnání 

k podpoře hospodářského růstu a zaměstnanosti. Členské státy měly zvýšit podíl na trhu práce 

využitím potenciálu všech skupin populace, dále také výhodnost práce, zdokonalení 

dovedností a poskytnout odpovídající podpůrná opatření. Členské státy měly podporovat 

aktivní stárnutí (především přístupem k trvalému odbornému vzdělání), vyloučením motivace 

k předčasnému odchodu z trhu práce (zajištěním toho, aby bylo výhodnější zůstat na trhu 

práce než z něj odejít), podporovat zaměstnavatele, aby zaměstnávali starší pracovníky. Cílem 

politik mělo být do roku 2010 v EU dosažení zvýšení průměrného skutečného věku odchodu 

z trhu práce o pět let (v roce 2001 odhadovaný na 59,9 let) (Doporučení Rady (2003/578/ES)). 

 

Rovnost žen a mužů 

Členské státy měly do roku 2010 podstatně snížit rozdíly mezi ženami a muži v míře 

zaměstnanosti, nezaměstnanosti a odměňování. Měly také podpořit podíl žen na trhu práce, 

slaďování pracovního a soukromého života (zřízením služeb péče o děti a jiné závislé osoby). 

Členské státy měly být schopny do roku 2010 poskytnout péči pro nejméně 90 % dětí ve věku 

do tří let do věku povinné školní docházky a pro nejméně 33 % dětí mladších tří let 

(Doporučení Rady (2003/578/ES)). 
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Podporovat začlenění znevýhodněných osob na trh práce a bojovat proti diskriminaci, 

jíž tyto osoby čelí 

Členské státy měly napomáhat začlenění osob se zvláštními obtížemi na trhu práce, 

jako jsou mladé osoby, které předčasně opustily školu, málo kvalifikovaní pracovníci, 

zdravotně postižené osoby, imigranti a etnické menšiny, rozvojem jejich schopností 

profesního zařazení, zvýšením jejich pracovních příležitostí a předcházením všem formám 

diskriminace. Cílem politik členských států do roku 2010 mělo být snížení množství osob, 

které předčasně opustily školu pod 10 %, mělo také dojít v každém členském státě 

k významnému snížení rozdílů v míře nezaměstnanosti u znevýhodněných osob, státních 

příslušníků třetích zemí i členských států (Doporučení Rady (2003/578/ES)).  

 

Učinit práci finančně přitažlivější pomocí pobídek 

Členské státy měly zreformovat finanční pobídky, aby práce byla přitažlivější a vedla 

k tomu, aby lidé práci vyhledávali, nastoupili do ní a zůstali v ní. Dále měly za úkol 

přezkoumávat a případně reformovat daňový a dávkový systém, aby se vyloučila past 

nezaměstnanosti, chudoby a nečinnosti a aby se zlepšila zaměstnanost žen, málo 

kvalifikovaných pracovníků, starších pracovníků, zdravotně postižených osob a osob 

vzdálených od trhu práce. Členské státy měly přezkoumat dobu poskytování dávek, zajistit 

efektivní správu dávek apod. cílem politik mělo být zejména dosažení významného snížení 

vysoké efektivní mezní daňové sazby a případně daňového zatížení u zaměstnanců s nízkými 

mzdami, do roku 2010 (Doporučení Rady (2003/578/ES)). 

 

Přeměnit neohlášenou práci v řádnou zaměstnanost 

Členské státy měly rozvíjet a provádět rozsáhlé akce a opatření na vyloučení 

neohlášené práce, např. zjednodušením obchodního prostředí, stanovením výhodných pobídek 

v daňových a dávkových systémech apod. (Doporučení Rady (2003/578/ES)). 

 

Postavit se regionálním rozdílům v nezaměstnanosti 

Členské státy měly směřovat ke snížení regionálních rozdílností v nezaměstnanosti i 

zaměstnanosti, měly také podporovat potenciál pro vytváření pracovních míst na místní 

úrovni, vytvořit příznivé podmínky pro činnost soukromého sektoru a investovat do méně 

rozvinutých oblastí. Veřejná pomoc méně rozvinutým oblastem měla být zaměřena na 
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investice do lidského kapitálu a vytváření odpovídajících infrastruktur (Doporučení Rady 

(2003/578/ES)). 

 

 

Neboť byla Lisabonská strategie sestavena na období 2000 až 2010, pocítila Evropská 

rada nutnost zjistit, zda jsou cíle strategie naplňovány a do jaké míry a zda bude možné do 

roku 2010 těchto cílů dosáhnout. Z tohoto důvodu byla vyhotovena Zpráva Wima Koka. 

„Evropská rada požádala na svém zasedání v Bruselu v březnu 2004 Evropskou 

komisi, aby zřídila skupinu špičkových expertů pod vedením Wima Koka, která vypracuje 

nezávislý příspěvek k hodnocení poločasu Lisabonské strategie. Tým dostal za úkol 

vypracovat zprávu a v ní načrtnout strategii, která by umožnila evropských ekonomikám, aby 

lisabonské cíle splnily. Skupina měla být obsazena experty, kteří reprezentují zájmy všech 

zainteresovaných. Zpráva měla být vypracována nejpozději do 1. listopadu 2004 a následně 

zveřejněna.“ viz Zpráva Wima Koka (2004) 

Zpráva obsahuje zhodnocení stavu trhů práce po zavedení opatření k dosažení cílů 

Lisabonské strategie. Skupina expertů doporučila členským státům podporovat: 

§ Zlepšování přizpůsobivosti zaměstnanců a firem – zlepšovat schopnost 

reagovat na změny, podporovat vytváření nových firem, zlepšovat 

přizpůsobivost pracovníků, maximalizovat tvorbu pracovních míst. 

§ Efektivnější investice do lidského kapitálu – produktivita a 

konkurenceschopnost jsou závislé na vzdělané, kvalifikované a přizpůsobivé 

pracovní síle. Členským státům bylo doporučeno navrhnout politiku, která 

zvýší úroveň vzdělanosti (především snížení počtu lidí, kteří předčasně přeruší 

školu na polovinu), a aby byl systém celoživotního vzdělání dostupný pro 

všechny. 

§ Zaměstnávání starých lidí – podstatné je zvýšení zaměstnanosti aktivní 

politikou zaměstnanosti a pokus o zabránění, odstranění a snížení pasti nízkých 

mezd reformou daňových a sociálních systémů, pomocí rozvoje celoživotního 

vzdělávání a zlepšováním zdravotních a pracovních podmínek. 

Dále měly členské státy zhodnotit dopady omezení na trzích práce pro pracovní síly 

z nových členských států (Zpráva Wima Koka, 2004). 
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Z této zprávy je patrné, že způsoby dosahování cílů Lisabonské strategie jsou správně 

zvolené. Členské státy se stále snažily dosáhnout Lisabonských cílů a byly vytvořeny Hlavní 

směry politiky zaměstnanosti na období 2005 – 2008, které zohledňovaly poznatky získané 

z výše zmíněné zprávy. 

 

3.4 Hlavní směry politiky zaměstnanosti 2005 – 2008 

 

Hlavní směry politiky zaměstnanosti pro rok 2005 až 2008 jsou popsány v Rozhodnutí 

Rady ze dne 12. července 2005 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států. 

Jsou to tyto hlavní směry: 

§ Provádět politiky zaměstnanosti zaměřené na dosažení plné zaměstnanosti, 

zlepšení kvality a produktivity práce a posílení sociální a územní soudržnosti. 

§ Podporovat celoživotní přístup k práci. 

§ Zajistit inkluzívní trhy práce, zvýšit přitažlivost práce a zajistit, aby se práce 

vyplatila osobám hledajícím zaměstnání včetně osob znevýhodněných a 

neaktivním osobám. 

§ Zlepšit přizpůsobování se potřebám na trhu práce. 

§ Podporovat pružnost kombinovanou s jistotou zaměstnání a zmírnit segmentaci 

trhu práce s náležitým zřetelem na úlohu sociálních partnerů. 

§ Zajistit vývoj nákladů práce a mechanismy systémů stanovování mezd příznivé 

pro zaměstnanost. 

§ Zvýšit a zlepšit investice do lidského kapitálu. 

§ Přizpůsobit systém vzdělávání a odborné přípravy novým kvalifikačním 

požadavkům. 

Způsoby, jak těchto hlavních směrů politiky zaměstnanosti dosáhnout, jsou popsány 

níže, neboť jsou Hlavní směry politiky zaměstnanosti 2008 – 2010 shodné s Hlavními směry 

politiky zaměstnanosti 2005 – 2008.  
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3.5 Hlavní směry politiky zaměstnanosti 2008 – 2010 

 

Provádět politiky zaměstnanosti, jejichž cílem je dosažení plné zaměstnanosti, 

zlepšování kvality a produktivity práce a posilování sociální a územní soudržnosti 

„Politiky by měly přispět k tomu, aby celková průměrná míra zaměstnanosti v Evropské 

unii (EU) do roku 2010 dosáhla 70 %, z toho alespoň 60 % u žen a 50 % u starších 

pracovníků (55 až 64 let), a aby se snížila nezaměstnanost a neaktivita. Členské státy by měly 

zvážit stanovení národních cílů míry zaměstnanosti. Při dosahování těchto cílů by se opatření 

měla zaměřit na následující priority: 

§ přilákat více lidí do zaměstnání a udržet je v něm, zvýšit nabídku pracovních sil a 

modernizovat systémy sociální ochrany, 

§ zlepšit adaptabilitu pracovníků a podniků,  

§ zvýšit investice do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a 

kvalifikace.“ viz Rozhodnutí Rady (2008/618/ES) 

 

Podporovat celoživotní přístup k práci prostřednictvím: 

§ „obnovené snahy o vybudování profesní dráhy u mladých lidí a o snížení 

nezaměstnanosti mládeže, jak k tomu vyzývá Evropský pakt mládeže, 

§ rozhodných opatření pro větší zapojení žen a snížení rozdílů v zaměstnanosti, 

nezaměstnanosti a v platech žen a mužů, 

§ lepšího sladění pracovního a soukromého života a zajištěním přístupných a cenově 

dostupných zařízení péče o dítě a jiné závislé osoby, 

§ podpory aktivního stárnutí včetně přiměřených pracovních podmínek, lepšího 

zdravotního stavu (v souvislosti se zaměstnáním) a odpovídající motivace k práci a 

odrazování od předčasného odchodu do důchodu, 

§ moderních systémů sociální ochrany včetně důchodových systémů a systémů 

zdravotní péče zajištěním jejich sociální přiměřenosti, finanční udržitelnosti a 

schopnosti reagovat na měnící se potřeby tak, aby lépe podporovaly zapojení do 

trhu práce, setrvání v zaměstnání a prodlužování pracovního života.“ viz 

Rozhodnutí Rady (2008/618/ES) 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 23 

 

Zajistit všem přístupné trhy práce, zvýšit přitažlivost práce a zajistit, aby se osobám 

hledajícím zaměstnání, včetně osob znevýhodněných, a neaktivním osobám vyplatilo 

pracovat, prostřednictvím: 

§ „aktivních a preventivních opatření na trhu práce včetně včasné identifikace 

potřeb, pomoci při hledání zaměstnání, poradenství a odborné přípravy jako 

součásti individuálních akčních plánů, poskytování nezbytných sociálních služeb 

podporujících integraci osob nejvíce vzdálených od trhu práce a napomáhajících 

k odstraňování chudoby, 

§ průběžného vyhodnocování pozitivních a negativních pobídek vyplývajících 

z daňových systémů a systémů sociálních dávek, včetně správy a podmínek pro 

vyplácení sociálních dávek a výrazného snižování vysokých mezních sazeb 

skutečného zdanění, a to zejména pro osoby s nízkými příjmy, při zajištění 

přiměřené úrovně sociální ochrany, 

§ rozvoje nových zdrojů pracovních míst v oblasti služeb pro jednotlivce i podniky, 

především na místní úrovni.“ viz Rozhodnutí Rady (2008/618/ES) 

 

Zlepšit přizpůsobování se potřebám trhu práce prostřednictvím: 

§ „modernizace a posilování institucí trhu práce, zejména služeb zaměstnanosti, 

s cílem zajistit větší transparentnost příležitostí k zaměstnání a odborné přípravě 

na vnitrostátní a evropské úrovni, 

§ odstranění překážek mobility pracovníků uvnitř Evropy v rámci Smluv, 

§ lepšího předvídání kvalifikačních požadavků, nedostatků a překážek na trhu práce, 

§ odpovídajícího řízení ekonomické migrace.“ viz Rozhodnutí Rady (2008/618/ES) 

 

Podporovat flexibilitu kombinovanou s jistotou zaměstnání a zmírnit segmentaci trhu 

práce, s náležitým přihlédnutím k úloze sociálních partnerů prostřednictvím: 

§ „úpravy pracovněprávních předpisů a v nutných případech vyhodnocení různých 

opatření týkajících se smluvních vztahů a pracovní doby, 

§ řešení problému nenahlášené práce, 
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§ lepšího předvídání a pozitivního řízení změn včetně hospodářské restrukturalizace, 

zejména změn souvisejících s otevíráním trhů tak, aby se minimalizovaly jejich 

sociální náklady a usnadnila adaptace,  

§ podpory a šíření inovačních a adaptabilních forem organizace práce za účelem 

zlepšení kvality pracovních míst, včetně zdraví a bezpečnosti, a produktivity práce, 

§ podpory přechodu mezi jednotlivými profesními postaveními včetně odborné 

přípravy, samostatné výdělečné činnosti, zakládání podniků a geografické 

mobility.“ viz Rozhodnutí Rady (2008/618/ES) 

 

Zajistit vývoj nákladů na pracovní sílu a metody stanovování mezd podporujících 

zaměstnanost: 

§ „podněcováním sociálních partnerů v oblastech jejich působnosti v tom, aby 

stanovili takový rámec pro vyjednávání mezd, který bude odrážet problémy 

v oblasti produktivity a trhu práce na všech příslušných úrovních, a vyhnuli se 

platovým rozdílům mezi ženami a muži, 

§ posuzováním vlivu nemzdových nákladů práce na zaměstnanost, a podle potřeby 

úpravou jejich struktury a úrovně, především s cílem snížit daňové zatížení 

pracovníků s nízkou mzdou.“ viz Rozhodnutí Rady (2008/618/ES) 

 

Zvýšit a zkvalitnit investice do lidského kapitálu prostřednictvím: 

§ „politik vzdělávání a odborné přípravy přístupným všem a opatření pro výrazné 

usnadnění přístupu k počáteční odborné přípravě, střednímu a vyššímu vzdělání 

včetně učňovského vzdělávání a odborné přípravy pro podnikání, 

§ významného snížení počtu mladých lidí, kteří předčasně opouštějí školu, 

§ strategie účinného celoživotního učení pro všechny osoby ve školách, podnicích, 

orgánech veřejné správy a domácnostech v souladu s evropskými dohodami včetně 

přiměřených pobídek a mechanismů sdílení nákladů, a to s ohledem na podporu 

účasti na nepřetržitém celoživotním vzdělávání a praktické odborné přípravě, 

především pro pracovníky s nízkou kvalifikací a pro pracovníky staršího věku.“ viz 

Rozhodnutí Rady (2008/618/ES) 
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Přizpůsobit systémy vzdělávání a odborné přípravy novým kvalifikačním požadavkům 

prostřednictvím: 

§ „zvyšování a zajišťování přitažlivosti, otevřenosti a standardů kvality vzdělávání a 

odborné přípravy, rozšiřování nabídky příležitostí vzdělávání a odborné přípravy, 

zajišťování pružných učebních plánů a rozšiřování možností mobility studentů a 

uchazečů o odborné vzdělání, 

§ usnadnění a diverzifikace přístupu všech ke vzdělávání a odborné přípravě a ke 

znalostem pomocí organizace pracovní doby, služeb podpory rodiny, poradenství 

pro volbu povolání a případně nových forem sdílení nákladů, 

§ reakce na nové profesní potřeby, klíčové schopnosti a budoucí kvalifikační 

požadavky prostřednictvím zlepšení definování a transparentnosti kvalifikací, 

jejich účinného uznávání a potvrzením neformálního a informálního učení.“ viz 

Rozhodnutí Rady (2008/618/ES) 

 

3.6 Evropský sociální fond (The European Social Fund – ESF) 

 

Dle Haláskové (2008) je Evropský sociální fond hlavním finančním nástrojem politiky 

zaměstnanosti Evropské unie. 

„Prostředky tohoto fondu by měly především napomoci integraci nezaměstnaných a 

osob dlouhodobě nezaměstnaných, rychlejšímu zapojení mladých lidí do pracovního procesu, 

adaptaci pracovníků na průmyslové změny, uplatňování stejných příležitostí na trhu práce, 

stabilizaci a dalšímu růstu zaměstnanosti, podpoře lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji a 

dalšímu zkvalitnění vzdělávání a kvalifikace.“ (Vilamová, 2005, str. 16-17) 

„ESF směřuje svou podporou do strategických dlouhodobých programů, které 

pomáhají regionům po celé Evropě, zvláště těm zaostávajícím, aktualizovat a modernizovat 

dovednosti pracovní síly a pěstovat podnikatelské iniciativy. To láká do těchto regionů 

domácí i zahraniční investice, a tím jim pomáhá dosáhnout větší ekonomické 

konkurenceschopnosti a prosperity.“ (Vilamová, 2005, str. 16-17) 
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4 POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE 

V KONTEXTU EVROPSKÉ STRATEGIE ZAMĚSTNANOSTI 

 

1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Stejně jako ostatní země, 

které přistoupily nebo již členy Unie byly, musela Česká republika přizpůsobit své chování 

požadavkům EU ve všech směrech. 

Neboť je politika zaměstnanosti v Evropské unii koordinována, přijala ČR Národní 

akční plán zaměstnanosti na léta 2004 – 2006, ve kterém zohledňuje cíle politiky 

zaměstnanosti a také Hlavní směry politiky zaměstnanosti 2003 – 2005. Na tyto směry 

navazují Hlavní směry politiky zaměstnanosti 2005 – 2008, které Česká republika 

specifikovala v Národním Lisabonském programu 2005 – 2008. Nejnovější Hlavní směry 

zaměstnanosti pro rok 2008 – 2010 jsou zohledněny v Národním programu reforem ČR 2008 

– 2010. 

  

4.1 Národní program reforem ČR 2008 – 2010 

 

Národní program reforem ČR 2008 – 2010 je strategický dokument pro provádění 

politiky zaměstnanosti v České republice. Tento dokument obsahuje šest kapitol. Kromě 

úvodu jsou to tyto kapitoly: 

§ vývoj české ekonomiky, 

§ makroekonomickou část – obsahuje šest podkapitol, 

§ mikroekonomickou část – obsahuje deset podkapitol, 

§ část zaměstnanost – obsahuje osm podkapitol, 

§ vazba národního programu reforem a opatření financovaných ze strukturálních 

fondů Evropské unie. 

Každá podkapitola obsahuje souhrn přijatých a realizovaných opatření, popis aktuální 

situace (rok 2007), výhled pro období 2008 – 2010 a plánovaná reformní opatření. 
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4.1.1 Makroekonomická část 

 

V makroekonomické části je pro nás důležitá podkapitola s názvem „Podporovat 

efektivní rozdělování zdrojů zaměřené na růst a zaměstnanost.“ V této oblasti byla již přijata a 

realizována tato opatření: snížení výše dávek hmotné nouze s cílem zvýšit motivaci k práci a 

rozšířit prostor pro financování výdajových priorit, posun od přímého k nepřímému zdanění.  

Na období 2008 – 2010 bylo naplánováno snižování daňového zatížení práce, a to 

snížení sazbou pojistného ze strany zaměstnanců na nemocenské pojištění a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti o 1,5 p.b. od 1. 1. 2009, nyní je výše zdravotního pojištění 4,5 % 

(stejně jako v předchozích letech) a sociálního pojištění 6,5 % (dříve 8 %). Dále pak snížení 

sazby nemocenského pojištění placeného zaměstnavatelem o 1 p.b. od 1. 1. 2009, výše této 

sazby se však nezměnila, zachovat sazbu daně fyzických osob ve výši 15 %, sazba daně 

fyzických osob je nyní 15 %, což bylo plánováno i reformou. Dalším opatřením je také 

zvyšování adresnosti sociálních plateb státu a přesměrování veřejných zdrojů do oblastí 

s růstovým potenciálem. 

 

4.1.2 Mikroekonomická část 

 

V mikroekonomické části v podkapitole „Zvýšit a zlepšit investice do výzkumu a 

vývoje, zejména ze strany soukromého sektoru“ je zmínka o lidských zdrojích. V této oblasti 

byl v předchozím období realizován národní rozvojový program pro podporu lidských zdrojů 

pro výzkum a vývoj.  

Pro zlepšení situace v oblasti lidských zdrojů bylo naplánováno pro období 2008 – 

2010 provádění opatření v rámci Reformy sytému výzkumu a vývoje v ČR a návrhů Bílé 

knihy terciárního vzdělávání. Tato opatření by měla být podporována z finančních prostředků 

Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. 

 

V podkapitole „Zajistit otevřené a konkurenceschopné trhy uvnitř i vně Evropy a 

využívat výhody globalizace“ se hovoří o možnosti vytváření nových pracovních míst za 
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přispění zahraničně obchodní politiky (zvyšování exportu vede ke zvyšování výroby, což 

vede k zvyšování počtu pracovních míst) 

Česká republika nemá v souvislosti s obchodní politikou pro období 2008 – 2010 

navržena konkrétní opatření, neboť existuje společná obchodní politika EU. Česká republika 

má k této oblasti dlouhodobě liberální postoj. 

  

4.1.3 Část zaměstnanost 

 

Část zaměstnanost obsahuje osm podkapitol. Tyto podkapitoly jsou bližším popisem 

toho, jak se Česká republika vypořádala s Hlavními směry politiky zaměstnanosti 2008 – 

2010 obsaženými v Rozhodnutí Rady ze dne 15. července 2008 o hlavních směrech politiky 

zaměstnanosti členských států (2008/618/ES), popsaných výše. U každé podkapitoly jsou 

popsána přijatá a realizovaná opatření a také plánovaná opatření na období 2008 – 2010. 

Podkapitoly části zaměstnanost jsou tyto:  

 

§ Provádět politiky zaměstnanosti 

V této oblasti bylo přijatým a realizovaným opatřením první etapa reformy sociální 

politiky (v rámci reformy veřejných financí), tj. životní a existenční minimum, pojistné 

systémy, politika zaměstnanosti, apod.  

Pro období 2008 – 2010 si stanovila ČR pokračovat v reformě sociálního a 

důchodového systému a reformě trhu práce. Cílem reformy trhu práce je zvýšit počet 

zaměstnaných (pro zajištění hospodářského růstu české ekonomiky) a vytvoření nových 

pracovních příležitostí na pružném trhu práce (pro zvýšení konkurenceschopnosti české 

ekonomiky). Mezi hlavní cíle dále patří usilování o pružný a mobilní trh práce, včetně sladění 

rodinného a pracovního života, podporování celoživotního vzdělávání, zvyšování motivace 

zaměstnanců a zaměstnavatelů k účasti na dalším vzdělávání a mnohé další. 

Pro období 2008 – 2010 byla naplánována tato reformní opatření: pokračovat 

v reformě sociálního a důchodového systému a realizovat kroky v rámci reformy trhu práce 

pro zvýšení celkového počtu zaměstnaných. Do roku 2010 si stanovila České republika jako 

cíl dosáhnout celkové zaměstnanosti 70 %. V roce 2008 byla míra celkové zaměstnanosti 66,6 
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% a v roce 2009 se snížila na 65,4 %. Z toho vyplývá, že stanoveného cíle pro rok 2010 se 

pravděpodobně nepodaří dosáhnout. 

 

§ Podporovat celoživotní přístup k práci 

V této oblasti byla přijata a realizována změna důchodového systému v rámci sociální 

reformy a v souladu s Národním programem přípravy na stárnutí na období let 2008 – 2012 

zvyšování motivace pro delší setrvání na pracovním trhu. 

Pro období 2008 – 2010 si ČR stanovila vytvořit opatření pro sladění rodinného a 

pracovního života, která jsou v souladu s cíli Národní koncepce podpory rodin s dětmi, 

především podporou motivace zaměstnavatelů zřizovat školky a dětské koutky na pracovišti. 

Tato opatření by měla být podporována finančními prostředky z Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost (v rámci prioritní osy sociální integrace a rovné příležitosti). Dalším 

reformním opatřením pro období 2008 – 2010 je vytváření prorodinných balíčků, realizace 

projektů v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a přístupu ke kvalitním 

informacím, realizace cílů v rámci Národního programu přípravy na stárnutí na období 

let 2008 – 2012. 

 

§ Zajistit inkluzívní trhy práce, zvýšit přitažlivost práce a zajistit, aby se osobám 

hledajícím zaměstnání, včetně osob znevýhodněných, a neaktivním osobám 

vyplatilo pracovat 

V této oblasti byly přijaty a realizovány cíle stanovené v Akčním plánu podpory rodin 

s dětmi 2006 – 2009, provedeny změny zákonů v sociální oblasti, využívány finanční 

prostředky Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Rozvoj 

lidských zdrojů a Jednotného programového dokumentu pro hlavní město Prahu. 

 Na období 2008 – 2010 byly plánovány další etapy sociální reformy, které mají 

propojit trh práce se systémem pomoci v hmotné nouzi. Cílem je zvýhodnit osoby, které se 

snaží získat finanční prostředky uzavřením pracovního poměru nebo zařazením do opatření 

aktivní politiky zaměstnanosti (např. veřejně prospěšné práce) nebo výkonem aktivit pro obec 

v jejím zájmu. Osoby, které se nesnaží o získání prostředků na život vlastním přičiněním 

(zapojením do pracovního procesu), nejsou považovány za osoby v hmotné nouzi, a není jim 

vyplácena pomoc v hmotné nouzi. Tento přístup zvyšuje motivaci lidí k hledání práce. 

Zlepšení pružnosti a mobility na trhu práce bylo zamýšleno novelou zákona o 
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zaměstnanosti. Tato novela nabyla účinnosti k 1. 1. 2009 a upravuje oblast zprostředkování 

zaměstnání, individuálních akčních plánů, podpor v nezaměstnanosti, příspěvek na podporu 

osob se zdravotním postižením a další. Cílem novely bylo zvýšit motivaci osob na okraji trhu 

práce (osoby bez kvalifikace, rodiče s malými dětmi, osoby se zdravotním postižením, starší 

pracovníci, studenti) k vyhledávání a získávání zaměstnání. Dalším reformním opatřením je 

reorganizace systému péče o seniory, a také zavádění motivace zaměstnavatelů 

k vytváření zkrácených pracovních úvazků pomocí slev z platby pojistného na sociálním 

zabezpečení, k zvýšení flexibility trhu práce. 

 

§ Zlepšit přizpůsobování se potřebám trhu práce 

V této oblasti bylo přijato a realizováno využívání celoevropského informačního a 

poradenského servisu EURES a vytváření partnerských sítí se sousedními zeměmi, projekt 

zelených karet pro liberalizaci podmínek pracovní migrace. 

Na období 2008 – 2010 bylo v plánu v rámci modernizace služeb poskytovaných 

úřady práce rozšíření nabídky přes webové rozhraní a informační call centra. Informace o 

službách call centra v rámci České republiky jsou k dispozici na internetových stránkách 

http://portal.mpsv.cz/sz/call_centrum, tento projekt je financován z Evropského sociálního 

fondu v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost a také ze státního rozpočtu ČR. Možnost 

vyhledávání volných pracovních míst a informace z jednotlivých úřadů práce jsou taktéž 

k nalezení na integrovaném portálu MPSV (http://portal.mpsv.cz/sz).   

 

§ Podporovat flexibilitu kombinovanou s jistotou zaměstnání a zmírnit segmentaci 

trhu práce, s náležitým přihlédnutím k úloze sociálních partnerů 

V této oblasti byla přijata a realizována technická novela zákoníku práce, která 

podpořila větší smluvní volnost v pracovně-právních vztazích, podpora školení a rekvalifikací 

uchazečů o zaměstnání, využívání finančních prostředků v rámci Operačního programu 

Rozvoj lidských zdrojů. 

V období 2008 – 2010 bylo plánováno zvyšování flexibility a mobility na trhu práce 

modernizací pracovněprávních vztahů, především pomocí liberalizace zákoníku práce, dále 

také podporou slaďování rodinného a pracovního života a zpřístupňování tuzemského trhu 

práce kvalifikovaným zahraničním pracovníkům. V oblasti pracovně právních vztahů byla 

naplánována novela zákoníku práce, která měla upravit délku zkušební doby, pracovní 
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poměr na dobu určitou, rozvázání pracovního poměru výpovědí, úpravu pracovní doby apod.  

Tato novela vešla v platnost 1. 1. 2008 a upravuje především oblast zkušební doby, 

odstupného, týdenní pracovní doby, práci přesčas a několik dalších. 

 

§ Zajistit vývoj nákladů na pracovní sílu a metody stanovování mezd podporující 

zaměstnanost 

V této oblasti bylo přijato a realizováno snížení zákonných nemzdových nákladů 

v rámci reformy sociálního systému. 

Pro období 2008 – 2010 bylo naplánováno snižování zákonných nemzdových nákladů 

práce, od 1. 1. 2009 snížení příspěvku na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů o 1 p.b a 

u zaměstnanců o 1,5 p.b. Snížení proběhlo pouze na straně zaměstnanců, jak je popsáno 

v makroekonomické části. 

 

§ Zvýšit a zkvalitnit investice do lidského kapitálu 

V této oblasti byl přijat a realizován projekt Podpora rozvoje partnerství škol a 

podniků směřující ke zvyšování kvality odborného vzdělávání v České republice (Partnerství 

a kvalita), připravena novela školského zákona s cílem vytvořit podmínky pro maximální 

prostupnost oborů vzdělání, v srpnu roku 2007 vstoupil v účinnost zákon č. 179/2006 Sb., o 

ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělání, dopracování 133 programů dalšího 

vzdělávání v rámci projektu Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního 

učení, v červenci 2007 byla schválena Strategie celoživotního učení České republiky, jež 

představuje ucelenou koncepci v této oblasti vzdělávání. 

Pro období 2008 – 2010 si stanovila Česká republika prosazovat rovné příležitosti ve 

vzdělání zaměřené na podporu znevýhodněných dětí, žáků a žákyň a znevýhodněných 

mladých lidí. Aktivity by měly směřovat do oblasti předškolního, základního a středního 

vzdělávání, vzdělávání pedagogických pracovníků a zvyšování informovanosti rodičů 

znevýhodněných dětí. Dále bylo stanoveno prosazovat rovné příležitosti žen a mužů pomocí 

zpracování strategie směřující k tomuto účelu, realizovat projekt Podpora individuálního 

vzdělávání občanů se zaměřením na zvýšení poptávky po dalším vzdělávání, zejména 

v oblasti jazykových dovedností a informačních a komunikačních technologií. Tento projekt 

však zatím nebyl realizován, v roce 2009 proběhla veřejná zakázka „Studie proveditelnosti 

projektu PIVO (Podpora individuálního vzdělávání občanů) II. V rámci podpory spolupráce 
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vysokých škol a podniků by měla ČR využívat k realizaci projektů finanční prostředky 

z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 

§ Přizpůsobit systémy vzdělávání a odborné přípravy novým kvalifikačním 

požadavkům 

V této oblasti byla přijata a realizována reforma výukových programů dle Rámcových 

vzdělávacích programů pro různé úrovně vzdělávací soustavy v rámci komplexní kurikulární 

(vzdělávací) reformy, vyhlášení pilotního rozvojového programu v roce 2006 na podporu 

zvýšení zájmu nadané mládeže o studium technických a přírodovědných oborů, na podporu 

rovných příležitostí pro vstup na vysokou školu a studium na ní včetně poradenských služeb 

byl následně v roce 2008 realizován další program, jenž má také pomoci rozšířit počet 

potenciálních studentů v systému terciárního vzdělávání. 

 Pro období 2008 – 2010 je stále využívána Strategie celoživotního učení. V tomto 

období se předpokládá vydání zbývajících rámcových vzdělávacích programů. Reforma 

vzdělávacího systému měla být zakončena reformou maturitní zkoušky, která by měla začít 

ve školním roce 2009/2010. Reforma maturitní zkoušky nebyla doposud provedena. Dále 

probíhá příprava nového zákona o terciárním vzdělávání, která byla plánována na rok 2008. 

 

4.2 Politika zaměstnanosti v České republice financovaná ze státního 

rozpočtu 

 

Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění (dále jen Zákona o 

zaměstnanosti) je aktivní politika zaměstnanosti v České republice financována z prostředků 

státního rozpočtu a hospodaření s těmito prostředky se řídí zákonem o rozpočtových 

pravidlech. Z prostředků vyhrazených na aktivní politiku zaměstnanosti lze také přispívat na 

programy nebo opatření regionálního a celostátního charakteru a projekty zahraničních 

subjektů, které přispívají ke zvýšení zaměstnanosti a na ověřování nových nástrojů a opatření 

aktivní politiky zaměstnanosti. 

Úřady práce mohou ověřovat nové nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti 

v souladu s potřebami trhu práce. Podmínky pro ověřování a náklady na nové nástroje a 

opatření aktivní politiky zaměstnanosti schvaluje Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
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Dle Zákona o zaměstnanosti zahrnuje státní politika zaměstnanosti v ČR především: 

§ zabezpečování práva na zaměstnání, 

§ sledování a vyhodnocování situace na trhu práce (zpracování prognóz, koncepcí, 

programů a projektů), 

§ koordinaci opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů v souladu 

s Evropskou strategií zaměstnanosti a podmínkami pro čerpání pomoci z ESF, 

§ uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti, 

§ hospodaření s prostředky na politiku zaměstnanosti, 

§ vytváření a zapojování se do mezinárodních programů (souvisejících s rozvojem 

zaměstnanosti a lidských zdrojů), 

§ usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území ČR a mnohé další. 

 

Státní politiku zaměstnanosti vytváří v ČR podle Zákona o zaměstnanosti stát, a další 

subjekty jako jsou zaměstnavatelé a odborové organizace, také spolupracuje s územními 

samosprávnými celky, profesními organizacemi, sdruženími osob se zdravotním postižením a 

organizacemi zaměstnavatelů. Státní správu v této oblasti vykonává Ministerstvo práce a 

sociálních věcí a úřady práce.  

 

4.2.1 Opatření a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

 

V Zákoně o zaměstnanosti v páté části jsou popsány opatření a nástroje, jimiž je 

realizována aktivní politika zaměstnanosti. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v České 

republice jsou tyto: 

§ rekvalifikace, 

§ investiční pobídky, 

§ veřejně prospěšné práce, 

§ společensky účelná pracovní místa, 

§ příspěvek na zapracování, 

§ příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. 
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Dále sem patří také: 

§ poradenství (zabezpečované úřady práce) pro volbu povolání, pro zprostředkování 

vhodného zaměstnání apod., 

§ podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 

§ cílené programy k řešení zaměstnanosti. 

 

Rekvalifikace 

Rekvalifikace je popsána v Zákoně o zaměstnanosti v paragrafu 108. Je to získání 

nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení kvalifikace dosavadní (součástí je také 

udržování a obnovování kvalifikace), dále také získání kvalifikace fyzické osoby, která 

doposud žádnou kvalifikaci neměla.  

Rekvalifikaci mohou provádět pouze zařízení s akreditovaným vzdělávacím 

programem, školy v rámci oboru vzdělávání, vysoké školy s akreditovaným studijním 

programem a zařízení se vzdělávacím programem. Bližší určení zařízení, která mohou 

rekvalifikaci provádět, je popsáno v Zákoně o zaměstnanosti. Zákon také určuje, co je 

akreditovaným programem, jak se akreditace uděluje a pravomoci Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy v této oblasti. 

Úřady práce uzavírají dohody s rekvalifikačním zařízením o rekvalifikaci uchazečů. 

Dohoda musí být uzavřena písemně (její náležitosti jsou popsány v Zákoně o zaměstnanosti).  

 Dle Zákona existují tyto dva druhy rekvalifikace: 

§ rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání (§ 109), která se 

uskutečňuje na základě dohody mezi uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o 

zaměstnání a úřadem práce, 

§ rekvalifikace zaměstnanců (§ 110), která se uskutečňuje na základě dohody mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem, je možné mít dohodu i s úřadem práce. 

 

Investiční pobídky 

V § 111 Zákona o zaměstnanosti jsou popsány investiční pobídky (hmotná podpora) 

jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, kterým se podporuje vytváření nových pracovních 

míst nebo rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců. Tento nástroj je využíván u 
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zaměstnavatele, kterému bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky (blíže určeno 

v Zákoně č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách). 

 Tuto hmotnou podporu poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě 

dohody o poskytnutí hmotné podpory. Údaje, které musí dohoda obsahovat, jsou popsány 

v Zákoně o zaměstnanosti. Hmotné podpory jsou účelově určeny a nemohou být použity na 

jiné účely. Porušení podmínek stanovených dohodou je porušením rozpočtové kázně a je 

postihováno dle Zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 

 Výše hmotné podpory na vytvoření pracovního místa nebo rekvalifikaci a školení 

zaměstnanců závisí na momentální situaci na trhu práce (vyjádřené mírou nezaměstnanosti a 

dalšími ukazateli), formu poskytnutí podpory stanovuje vláda nařízením. 

 

Veřejně prospěšné práce 

Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní činnosti, především údržba a 

úklid veřejných prostranství, budov a komunikací, nebo jiné obdobné činnosti ve prospěch 

obcí nebo státních institucí (§ 112). Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody 

s úřadem práce, který může zaměstnavateli poskytnout příspěvek (tento příspěvek může být 

až do výše vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance). 

 

Společensky účelná pracovní místa 

V § 113 jsou společensky účelná pracovní místa popsána jako místa, která zřizuje 

nebo vyhrazuje zaměstnavatel na základě dohody s úřadem práce. Tyto místa jsou určena 

uchazečům o zaměstnání, kteří nemají jinou možnost uplatnění. Jako společensky účelné 

pracovní místo se označuje i samostatné výdělečná činnost, kterou si zřídil uchazeč o 

pracovní místo po dohodě s úřadem práce. 

 Úřady práce mohou na společensky účelná místa poskytnout příspěvek. Výše 

příspěvku závisí na míře nezaměstnanosti (výše příspěvku je popsána v Zákoně o 

zaměstnanosti v § 113). 

 

Příspěvek na zapracování 

Příspěvek na zapracování je popsán v § 116 a poskytuje se zaměstnavateli, který 

přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému věnuje ÚP zvýšenou péči 
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(osoby zdravotně znevýhodněné, do 20 let věku, starší osoby 50 let apod.) Pro poskytnutí 

příspěvku musí být uzavřena dohoda mezi úřadem práce a zaměstnavatelem, maximálně lze 

poskytnou na dobu 3 měsíců, měsíčně maximálně ve výši poloviny stanovené minimální 

mzdy. 

 

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

Tento příspěvek je popsán v § 117 a je poskytován zaměstnavateli, který přechází na 

nový podnikatelský program a z tohoto důvodu nemůže zabezpečit pro své zaměstnance práci 

v rozsahu týdenní stanovené pracovní doby.  

Pro získání příspěvku se uzavírá dohoda mezi zaměstnavatelem a úřadem práce, 

poskytuje se na částečnou úhradu náhrady mzdy, která zaměstnancům přísluší podle 

pracovněprávních předpisů. Poskytuje se maximálně na 6 měsíců v maximální výši poloviny 

minimální mzdy. 

 

V § 118 jsou popsány údaje, které musí obsahovat žádost o poskytnutí příspěvku na 

výše zmíněné nástroje aktivní politiky (rekvalifikace, investiční pobídky apod.), dále také 

náležitosti, které je nutné přiložit k této žádosti (různé doklady a potvrzení). Příspěvek 

poskytuje úřad práce, v jehož evidenci je vede uchazeč o zaměstnání, pro kterého jsou 

nástroje aktivní politiky zaměstnanosti určeny. Veškeré nedodržení a porušení závazků 

plynoucích z dohody o poskytnutí příspěvku je porušením rozpočtové kázně. Formy 

příspěvků a způsoby poskytování stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

 

Poradenské služby zabezpečované úřady práce 

Zprostředkování zaměstnání úřady práce je dle Zákona o zaměstnanosti bezplatné a 

musí být v souladu s předpisy Evropské unie o volném pohybu osob v rámci EU. Úřady práce 

vedou evidenci uchazečů o zaměstnání a osoby zařazené v evidenci mají právo na 

zprostředkování zaměstnání. 

ÚP věnují také zvýšenou péči při poskytování zaměstnání znevýhodněným osobám na 

trhu práce – studentům, osobám se zdravotním postižením, osoby starší 50 let apod. 
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Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

V ČR je osobám se zdravotním postižením věnována zvýšená ochrana na trhu práce. 

Kdo je dle Zákona o zaměstnanosti považován za osobu se zdravotním postižením, je popsáno 

v § 67. ÚP berou při poskytování služeb OZP zřetel na zdravotní stav a s tím spojenou 

možnost uplatnění. 

Způsoby podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou: 

§ pracovní rehabilitace, která je zaměřena na získání a udržení vhodného zaměstnání, 

§ příprava k práci, která se zaměřuje na zapracování OZP na vhodná pracovní místa a 

k získání znalostí a dovedností, 

§ chráněná pracovní místa, která jsou vytvořená zaměstnavatelem pro OZP po písemné 

dohodě s ÚP,  

§ chráněná pracovní dílna, je pracoviště, které vymezí zaměstnavatel na základě dohody 

s ÚP a přizpůsobí ho k zaměstnávání OZP. 

Na chráněná pracovní místa a chráněné pracovní dílny může být poskytnut 

zaměstnavateli příspěvek, podmínky získání příspěvku jsou blíže popsány v Zákoně o 

zaměstnanosti. 

 

Cílené programy k řešení nezaměstnanosti 

Problémy spojené s nezaměstnaností je možné řešit také pomocí cílených programů 

k řešení nezaměstnanosti. 

V Zákoně o zaměstnanosti (§ 120) jsou popsány cílené programy k řešení 

nezaměstnanosti. Cíleným programem je soubor opatření, která jsou zaměřena na zvýšení 

možnosti fyzických osob nebo skupin fyzických osob uplatnit se na trhu práce, dále také 

programy na podporu obnovy nebo technického zhodnocení hmotného investičního majetku, 

který slouží k pracovnímu uplatnění zdravotně znevýhodněných osob.  

Cílené programy mohou mít charakter obecní, okresní, krajský a celostátní. Programy 

celostátního charakteru schvaluje vláda ČR a programy obecního, okresního a krajského 

charakteru Ministerstvo práce a sociálních věcí.  

 Programy v oblasti zaměstnanosti mohou být řešeny také prostřednictvím 

mezinárodních programů s mezinárodní účastí a programů financovaných v rámci 
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Strukturálních fondů Evropského společenství (v oblasti zaměstnanosti především 

z Evropského sociálního fondu). 

 

4.3 Evropský sociální fond a jeho zapojení v České republice 

4.3.1 Evropský sociální fond 

 

Jak již bylo zmíněno, je Evropský sociální fond hlavním finančním nástrojem pro 

realizaci Evropské strategie zaměstnanosti, jeho prostředky by měly napomáhat integraci 

nezaměstnaných osob, dlouhodobě nezaměstnaných osob, mladých lidí apod. ESF je jedním 

ze tří strukturálních fondů Evropské unie. 

 

Cíle Evropského sociálního fondu 

Dle Ministerstva práce a sociálních věcí jsou cíle Evropského sociálního fondu tyto: 

§ pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce, 

§ rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce, 

§ sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na 

trh práce, 

§ celoživotní vzdělávání, 

§ rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly, 

§ zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání, 

§ zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce, 

§ boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce. 

 

Z prostředků ESF jsou podporovány projekty neinvestičního charakteru, jako 

například rekvalifikace nezaměstnaných osob, podpora začínajícím samostatně výdělečně 

činným osobám, programy pro znevýhodněné skupiny obyvatel apod. 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 39 

 

4.3.2 Zapojení ESF v České republice 

 

Pro realizaci programů a čerpání prostředků v rámci Evropského sociálního fondu 

bylo stanoveno programové období pro roky 2004 – 2006, a programové období pro roky 

2007 – 2013. V programovém období 2004 – 2006 byly uskutečněny v oblasti lidských zdrojů 

čtyři programy: Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3), Iniciativa Společenství 

CIP EQUAL, Společný regionální operační program (SROP) a OP Rozvoj lidských zdrojů 

(OP RLZ). Operační program Rozvoj lidských zdrojů je předchůdcem Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost, který umožňuje čerpání prostředků z ESF pro období 2007 – 

2013. 

 

Česká republika realizuje pro období 2007 – 2013 v rámci Evropského sociálního 

fondu tyto tři operační programy: 

§ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanosti – orgánem, který zodpovídá za řízení 

programu OP LZZ v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

§ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – orgánem, který zodpovídá 

za řízení OP VK v ČR je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

§ Operační program Praha – Adaptabilita – orgánem, který zodpovídá za řízení OPPA 

v ČR je Magistrát hlavního města Praha. 

V rámci těchto tří programů má Česká republika možnost získat z ESF finanční 

prostředky ve výši 3,8 miliard Eur.  

 

4.3.3 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

 

Pro nás je z výše zmíněných operačních programů důležitý především OP Lidské 

zdroje a zaměstnanost, neboť se zaměřuje na snižování nezaměstnanosti pomocí aktivní 

politiky zaměstnanosti na trhu práce, dále také zvyšování profesního vzdělávání, kvality 

veřejné správy, začleňování vyloučených obyvatel zpět do společnosti apod. 

Pro OP LZZ je vyčleněno z celkových 3,8 miliard Eur pro ČR 1,84 miliard Eur, Česká 

republika by z vlastních zdrojů měla tento program finančně podpořit 0,32 miliardami Eur.  
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Globálním cílem OP Lidské zdroje a zaměstnanost pro období 2007 – 2013 je zvýšit 

zaměstnanost lidí v ČR na úrovni průměru 15 nejlepších zemí EU, vytvoření otevřené, 

flexibilní a soudržné společnosti a konkurenceschopné české ekonomiky. Tento program má 

také pět specifických cílů a těmi jsou: zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, 

zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti, posílení integrace osob 

ohrožených sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučených osob, posilování 

institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb, zintenzivnění 

mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Každému 

specifickému cíly připadá jedna prioritní osa. 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost obsahuje pět prioritních os: 

§ adaptabilita, 

§ aktivní politika trhu práce, 

§ sociální integrace a rovné příležitosti, 

§ veřejná správa a veřejné služby, 

§ mezinárodní spolupráce. 

Součástí prioritních os je také osa s názvem technická pomoc. Prioritní osy jsou dále 

specifikovány prostřednictvím oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být 

z OP LZZ finančně podporovány. Níže jsou vypsány některé příklady, na které mohou být 

vyčleněny prostředky tohoto programu a rovněž oblasti podpory jednotlivých prioritních os. 

 

Adaptabilita 

Oblastí podpory této prioritní osy jsou: 

§ zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, 

§ zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků. 

Patří sem např. tvorba nových vzdělávacích programů pro zaměstnance, profesní 

vzdělávání podporované zaměstnavateli, apod.  

 

Aktivní politika trhu práce 

Oblastí podpory druhé prioritní osy jsou: 

§ posílení aktivních politik zaměstnanosti, 
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§ modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj. 

Patří sem např. rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání, zajištění odborné praxe, 

podpora začínajícím OSVČ, apod. 

 

Sociální integrace a rovné příležitosti 

Oblastí podpory prioritní osy „Sociální integrace a rovné příležitosti“ jsou: 

§ podpora sociální integrace a sociálních služeb, 

§ podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit, 

§ integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce, 

§ rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života. 

Patří sem např. poskytování sociálních služeb, které vedou k sociálnímu začleňování a 

k prevenci sociálního vyloučení, zavádění procesu zvyšování kvality, kontroly a zajištění 

dostupnosti sociálních služeb, atd. 

 

Veřejná správa a veřejné služby 

Oblastí podpory čtvrté prioritní osy je: 

§ posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. 

Patří sem např. vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné správy, politiků a zastupitelů 

územních samosprávných celků, zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě apod. 

 

Mezinárodní spolupráce 

Oblastí podpory prioritní osy „Mezinárodní spolupráce“ je: 

§ mezinárodní spolupráce. 

Patří sem např. výměna zkušeností a přenos praxe mezi členskými státy, vznik 

tematických sítí zaměřených na řešení specifických problémů apod. 

 

Technická pomoc 

Oblast podpory šesté prioritní osy je financování aktivit spojených s řízením programu 

(platy pracovníků, monitoring projektů, zpracování studií, apod.) 
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Tabulka č. 3.1: Finanční prostředky OP LZZ 

Prioritní osa 
Objem peněžních 

prostředků v mil. Eur 

% podíl na 

celkovém objemu 

OP LZZ 

Adaptabilita 525,4 28,6 

Aktivní politika trhu práce 605,8 33,0 

Sociální integrace a rovné příležitosti 398,6 21,7 

Veřejná správa a veřejné služby 195,1 10,6 

Mezinárodní spolupráce 39,0 2,1 

Technická pomoc 73,5 4,0 

Celkem 1 837,4 100 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz. Vlastní zpracování. 

 

V tabulce č. 1 je popsán objem peněžních prostředků v milionech Eur, který připadá 

z celkových 1 837 mil. Eur na jednotlivé prioritní osy Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost. Největší podíl finančních prostředků (v %) připadá na prioritní osu Aktivní 

politika trhu práce, na druhém místě je osa Adaptabilita a na třetím Sociální integrace a rovné 

příležitosti. 

 

Obrázek č. 3.1: Schéma postupu při tvorbě projektu 

 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz 
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Projekty jsou vytvářeny s cílem podporovat koordinovanou politiku zaměstnanosti 

členských států na území jednoho nebo i více států. Každý projekt spadá do nějaké oblasti 

podpory, která je součástí prioritní osy určitého operačního programu, viz obrázek č. 1. Při 

vytváření projektů musí být dodržovány strategické zásady Společenství, potažmo každého 

členského státu 

Z OP LZZ je momentálně financován projekt „Vzdělávejte se“. Tento projekt spadá 

do prioritní osy č. 1 – Adaptabilita. Dalším projektem, který je taktéž financován z OP LZZ je 

„Lepší spravit síť, nežli chytat ryby rukama“. 

 

5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

5.1 Oblast státní politiky zaměstnanosti České republiky 

 

§ V oblasti poradenství pro volbu povolání, která je součástí nástrojů a opatření 

aktivní politiky zaměstnanosti v České republice, doporučuji více rozvíjet poradenství 

pro volbu povolání na základních školách, dále také seznámení studentů na středních a 

vysokých školách s možnostmi, které úřady práce nabízejí. To vše pomocí různých 

akcí a prezentací uskutečňovanými zaměstnanci úřadu práce, letáky zasílanými a 

rozdávanými ve školách nebo umístěnými na místech, kde se žáci či studenti nejčastěji 

pohybují. 

 

§ V oblasti rekvalifikací, která je taktéž součástí aktivní politiky zaměstnanosti, by bylo 

vhodné vytvořit kurzy, které by napomáhaly matkám po skončení mateřské dovolené 

k plynulejšímu návratu na trhy práce nebo do zaměstnání, prostřednictvím zvyšování 

kvalifikace a poskytování informací o provedených změnách v posledních letech. 

 

§ Pro zvyšování počtu přijímaných žen do zaměstnání navrhuji vytvořit příspěvek, 

který by byl poskytován úřady práce po podání žádosti a splnění určitých podmínek 

zaměstnavatelům, kteří by o něj měli zájem. Co by mělo být obsahem žádosti a jaké 

podmínky by musel zaměstnavatel splnit, by bylo popsáno v zákoně o zaměstnanosti. 
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Byl by to nástroj aktivní politiky zaměstnanosti pro podporu rovnosti mužů a žen 

v míře zaměstnanosti a nezaměstnanosti. 

 

5.2 Oblast Evropského sociálního fondu a získávání prostředků z něj 

 

§ V této oblasti doporučuji realizovat rozsáhlou celostátní kampaň v televizi i jiných 

médiích (rádia, celostátní a regionální tisk apod.), pomocí které by se dostaly do 

podvědomí lidí, především těch, kteří jsou ve vedení podniků, informace o 

možnostech čerpání finančních prostředků z fondu Evropské unie (především v rámci 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost), a dále také místech, kde by bylo 

možné získat odborné rady při vytváření projektů. 

 

§ Pro čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu navrhuji 

vytvořit instituci, která by spadala stejně jako úřady práce do působnosti Ministerstva 

práce a sociálních věcí. Oblast činností by byla popsána v zákoně o zaměstnanosti. 

Činnost této instituce by spočívala především v napomáhání podnikům či 

jednotlivcům při tvorbě projektů, poskytování informací o možnostech vytváření 

projektů, způsobech získávání a čerpání finančních prostředků z Evropského 

sociálního fondu apod. Dále také seznámit podniky s možností vytváření projektů 

společně s jinými podniky i zahraničními, především v příhraničních oblastech. Aby 

byla zajištěna dostupnost této instituce, bylo by vytvořeno jedno specializované 

oddělení na úřadech práce, kde by služby poskytované touto institucí byly dostupné. 

Tím by také došlo k vytvoření nových pracovních míst a potažmo tak ke snížení 

nezaměstnanosti. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit s politikou zaměstnanosti vytvářené Českou 

republikou v souladu s cíli Evropské strategie zaměstnanosti.  

Evropská strategie zaměstnanosti určuje Hlavní směry politiky zaměstnanosti pro období 

2008 – 2010, tyto směry byly v České republice popsány v Národním programu reforem ČR 

2008 – 2010 v části zaměstnanost, dále tento dokument obsahuje část makroekonomickou a 

mikroekonomickou. Část zaměstnanost obsahuje osm podkapitol, které jsou shodné s osmi 

hlavními směry politiky zaměstnanosti. 

Pro dosahování strategických cílů Evropské unie využívá česká republika nástroje aktivní 

politiky zaměstnanosti. Tyto nástroje jsou financovány ze státního rozpočtu. V České 

republice jsou využívány rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, 

společensky účelná pracovní místa, příspěvky na zapracování, příspěvky při přechodu na 

nový podnikatelský program, poradenství prováděné úřady práce, podpora zaměstnávání osob 

se zdravotním znevýhodněním a cílené programy k řešení zaměstnanosti. 

Dalším způsobem jak podpořit koordinovanou politiku zaměstnanosti v Evropské unii, je 

čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu, a to z Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost. Za řízení tohoto programu odpovídá v České republice 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost jsou 

vyčleněny v rámci Evropské unie finanční prostředky ve výši 1 837 milionů Eur. Tyto 

prostředky jsou dále rozdělovány mezi prioritní osy, ze kterých je tento operační program 

složen. Nejznámějším projektem je v České republice projekt „Vzdělávejte se“. 

V oblasti státní politiky zaměstnanosti financované ze státního rozpočtu je doporučováno 

rozšiřovat informace mezi žáky a studenty základních, středních a vysokých škol, dále 

vytvořit rekvalifikační kurzy, které by napomáhaly matkám po mateřské dovolené 

k plynulejšímu návratu do zaměstnání nebo na trhy práce, pro zvyšování počtu zaměstnaných 

žen vytvořit příspěvek, který by motivoval zaměstnavatele k jejich zaměstnávání. V oblasti 

Evropského sociálního fondu je navrhováno vytvořit instituci, která by zastávala poradní a 

pomocnou funkci při tvorbě a realizaci projektů a provést rozsáhlou mediální kampaň, která 

by informovala o možnostech čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu, 

především Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je určen na probíhající 

období
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SEZNAM ZKRATEK 

ČR – Česká republika 

ESF – Evropský sociální fond 

EU – Evropská unie  

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-

operation and Development) 

OP – Operační program 

OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OPPA – Operační program Praha – Adaptabilita 

OP VK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná 

OZP – osoba zdravotně postižená 

ÚP – úřady práce 
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