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Seznam příloh 

Příloha č. 1 

Národní reformní program EU pro období 2005-2008 

 

1. PŘILÁKAT VÍCE LIDÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ A UDRŢET JE V NĚM, ZVÝŠIT NABÍDKU PRACOVNÍCH 

SIL A MODERNIZOVAT SYSTĚMY SOCIÁLNÍ OCHRANY 

 

Zvyšování úrovně zaměstnanosti představuje nejúčinnější způsob, jak dosáhnout hospodářského růstu a jak 

povzbudit ekonomiky podporující sociální začlenění a zároveň zajistit záchrannou síť pro ty, kteří nejsou 

schopni pracovat. S ohledem na očekávaný pokles mnoţství obyvatelstva v produktivním věku je tím důleţitější 

podporovat nárůst nabídky pracovních sil ve všech skupinách, nový celoţivotní přístup k práci a modernizaci 

systémů sociální ochrany k zajištění jejich přiměřenosti, finanční udrţitelnosti a schopnosti reagovat na měnící 

se potřeby společnosti. V rámci nového mezigeneračního přístupu by se měla zvláštní pozornost věnovat 

odstraňování přetrvávajících rozdílů v zaměstnanosti ţen a muţů a nízké míře zaměstnanosti starších pracovníků 

a mladých lidí. Rovněţ je nezbytné zabývat se nezaměstnaností mládeţe, jejíţ míra celkovou míru 

nezaměstnanosti v průměru dvakrát převyšuje. Musí být vytvořeny vhodné podmínky, které umoţní pokrok v 

oblasti zaměstnanosti bez ohledu na to, zda se jedná  o vstup do prvního zaměstnání, návrat do zaměstnání po 

určitém přerušení či přání prodlouţit si pracovní ţivot. Důleţitá je kvalita pracovního místa včetně platu a 

dalších poţitků, pracovní podmínky, jistota zaměstnání, přístup k celoţivotnímu učení a perspektiva profesního 

postupu, jakoţ i podpora a podněty plynoucí ze systémů sociální ochrany. 

 

Ke zvýšení účasti na trhu práce a k boji se sociálním vyloučením je nezbytné zlepšit přístup   k zaměstnání pro 

osoby hledající zaměstnání, předcházet nezaměstnanosti a zajistit, aby osoby, které se stanou nezaměstnanými, 

byly nadále úzce napojeny na trh práce a aby se zvyšovaly moţnosti jejich zaměstnatelnosti. K tomu je nutné 

odstraňovat překáţky v přístupu na trh práce poskytováním pomoci při skutečném hledání zaměstnání, 

usnadněním přístupu k odborné přípravě a jiným aktivním opatřením na trhu  práce, zajištěním, aby se vyplatilo 

pracovat, a odstraňováním pastí nezaměstnanosti, chudoby a neaktivity. Zvláštní pozornost by se měla věnovat 

podpoře začleňování znevýhodněných osob včetně pracovníků s nízkou kvalifikací na trh práce, a to jak 

prostřednictvím rozšiřování sociálních sluţeb a sociálního hospodářství, tak rozvojem nových zdrojů pracovních 

míst v souladu se společenskými potřebami. Obzvláště důleţité jsou boj proti diskriminaci, podpora přístupu k 

zaměstnání pro osoby se zdravotním postiţením a integrace přistěhovalců a menšin. 

 

2. ZLEPŠIT ADAPTABILITU PRACOVNÍKŮ A PODNIKŮ 

 

Evropa musí zlepšit svou schopnost předvídat, podněcovat a vstřebávat hospodářské a sociální změny. To 

vyţaduje náklady práce příznivé pro zaměstnanost, moderní formy organizace práce a dobře fungující trhy práce 

umoţňující kombinování větší pruţnosti s jistotou zaměstnání v souladu s potřebami podniků a pracovníků. To 

by téţ mělo přispět  k předcházení segmentace trhů práce a k omezení nenahlášené práce. 
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V dnešním stále více se globalizujícím hospodářství, pro které je příznačné otevírání trhů a neustálé zavádění 

nových technologií, jsou podniky i pracovníci konfrontováni s potřebou   a současně s příleţitostí adaptace. 

Ačkoli tento proces strukturálních změn růstu   a zaměstnanosti celkově prospívá, přináší téţ transformace, které 

jsou pro některé pracovníky a podniky rušivé. Podniky musí být pruţnější, aby dokázaly reagovat na náhlé 

změny v poptávce po jejich zboţí a sluţbách, aby se přizpůsobovaly novým technologiím a aby byly schopny 

neustále inovovat a zůstávat tak konkurenceschopné. Musí také reagovat na zvyšující se poţadavky na kvalitu 

zaměstnání, coţ souvisí s osobními preferencemi pracovníků a se změnami, kterými prochází rodina, a budou se 

muset vyrovnat se stárnoucí pracovní silou a menším počtem mladých nově nastupujících pracovníků. Pro 

pracovníky je pracovní kariéra stále sloţitější, protoţe během svého ţivota musí úspěšně zvládnout zvyšující se 

počet změn   a protoţe pracovní schémata jsou stále různorodější a nepravidelnější. S ohledem na rychle se 

měnící hospodářství a s tím související restrukturalizace se pracovníci musí vyrovnat s novými způsoby práce, 

včetně většího vyuţívání informačních a komunikačních technologií, a se změnami svého profesního postavení a 

musí být připraveni na celoţivotní učení. Pro rozsáhlejší zpřístupnění pracovních příleţitostí obecně i v EU jako 

celku  je téţ nutná geografická mobilita. 

 

Aby se tvorba pracovních míst maximalizovala, zachovala konkurenceschopnost a přispěl k obecnému 

ekonomickému rámci, měl by být celkový vývoj mezd v souladu s růstem produktivity během daného 

ekonomického cyklu a měl by odráţet situaci na trhu práce. Pro usnadnění tvorby pracovních příleţitostí můţe 

téţ být třeba usilovat o sníţení nemzdových nákladů práce a o přezkoumání daňového zatíţení, a to především                   

pro zaměstnání s nízkou mzdou. 

 

3. ZVÝŠIT INVESTICE DO LIDSKÉHO KAPITÁLU PROSTŘEDNICTVÍM LEPSÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A 

KVALIFIKACE 

 

Evropa potřebuje více investovat do lidského kapitálu. Příliš mnoha lidem se nedaří vstoupit na trh práce a 

udrţet se na něm z důvodu nedostatečné kvalifikace nebo v důsledku nesouladu kvalifikace s poţadavky na dané 

místo. Aby EU podpořila přístup k zaměstnání pro všechny věkové kategorie a zvýšila úroveň produktivity práce 

a kvality pracovního místa, musí více a účinněji investovat do lidského kapitálu a celoţivotního učení ve 

prospěch jednotlivců, podniků, hospodářství i společnosti. 

 

Hospodářství zaloţená na znalostech a sluţbách vyţadují jiné kvalifikace neţ tradiční průmyslová odvětví; 

kvalifikace, které je neustále třeba přizpůsobovat technologickým změnám a inovacím. Pracovníci, kteří si chtějí 

svou práci udrţet a profesně se rozvíjet, musí své schopnosti pravidelně obnovovat a získávat nové. Produktivita 

podniků závisí na utváření a udrţování pracovní síly, která se dokáţe přizpůsobovat změnám. Vlády musí v 

souladu s Evropským paktem mládeţe zajistit zvyšování úrovně dosaţeného vzdělání a dbát  na to, aby mladí 

lidé získali nezbytné klíčové schopnosti. Na rozvoji a podporování opravdové kultury celoţivotního učení od 

nejútlejšího věku by se měly podílet všechny dotčené subjekty.  

Aby se dosáhlo významného zvýšení veřejných i soukromých investic do lidských zdrojů v přepočtu na 

obyvatele a zajistila se kvalita a účinnost těchto investic, musí se na nákladech  a odpovědnostech spravedlivě a 
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transparentně podílet všechny zúčastněné strany. Členské státy by měly pro účely investic do vzdělávání a 

odborné přípravy lépe vyuţívat strukturální fondy a Evropskou investiční banku. Aby těchto cílů dosáhly, 

zavázaly se členské státy, ţe do roku 2006 vypracují komplexní strategie celoţivotního učení a zavedou pracovní 

program Vzdělávání a odborná příprava 2010
1
. 

 

Nestačí jen stanovit ambiciózní cíle a zvýšit úroveň investic všech zúčastněných stran. Aby se zajistilo, ţe 

nabídka bude v praxi pokrývat poptávku, musí být systémy celoţivotního učení cenově dostupné, přístupné a 

musí odpovídat měnícím se potřebám. Systémy vzdělávání a odborné přípravy musí být zdokonaleny a jejich 

kapacita posílena tak, aby tyto systémy splňovaly poţadavky trhu práce, odpovídaly potřebám hospodářství a 

společnosti zaloţené na znalostech a aby se zlepšila jejich efektivita. Ke zlepšení přístupu k učení a jeho lepšího 

přizpůsobení potřebám zaměstnavatelů a zaměstnanců lze vyuţít informační a komunikační technologie.  

K zajištění větší přístupnosti pracovních příleţitostí v celé EU je nutná větší mobilita pro účely pracovní i 

studijní. Měly být odstraněny zbývající překáţky mobility na evropském trhu práce, zejména překáţky týkající 

se uznávání a transparentnosti kvalifikací a odborné způsobilosti. Pro podporu reforem vnitrostátních systémů 

vzdělávání a odborné přípravy bude důleţité vyuţít schválených evropských nástrojů a odkazů, jak bylo 

stanoveno v pracovním programu Vzdělávání a odborná příprava 2010. 

 

1. PŘILÁKAT VÍCE LIDÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ A UDRŢET JE V NĚM, ZVÝŠIT NABÍDKU PRACOVNÍCH 

SIL A MODERNIZOVAT SYSTÉMY SOCIÁLNÍ OCHRANY 

 

Pro zlepšení celoţivotního přístupu k práci a podporu sladění pracovního a rodinného ţivota je nutné zajistit péči 

o děti. Zajištění péče pro alespoň 90 % dětí ve věku od 3 let aţ do doby zahájení školní docházky a pro alespoň 

33 % dětí mladších 3 let věku do roku 2010 je vhodným referenčním ukazatelem na celostátní úrovni, je ovšem 

rovněţ nutné vyvinout zvláštní úsilí, pokud jde o vypořádání se s regionálními nerovnostmi v rámci jednotlivých 

zemí. Ke zvýšení průměrné míry zaměstnanosti rodičů a zejména rodičů-samoţivitelů, kteří většinou čelí 

zvýšenému riziku chudoby, jsou nutná opatření na podporu rodin. Zejména by členské státy měly zohlednit 

zvláštní potřeby rodičů-samoţivitelů a rodin s více dětmi. Do roku 2010 by navíc na úrovni EU mělo dojít ke 

zvýšení skutečného průměrného věku odchodu z trhu práce o pět let oproti roku 2001. 

 

Členské státy by rovněţ měly zavést opatření pro zlepšení ochrany zdraví (při práci) s cílem sníţit zátěţ, kterou 

představuje nemocnost, zvýšit produktivitu práce a prodlouţit pracovní ţivot. Provádění Evropského paktu 

mládeţe, Paktu pro rovnost ţen a muţů a Evropská aliance pro rodiny by rovněţ měly přispět k celoţivotnímu 

přístupu k práci, zejména usnadnění přechodu ze vzdělávacího systému na trh práce. Mladým lidem 

s omezenými příleţitostmi by měly být prostřednictvím opatření vytvářených s ohledem na jejich individuální 

potřeby poskytovány rovné moţnosti, pokud jde o sociální a profesní začleněn 

 

Hlavní směr č. 18: Podporovat celoživotní přístup k práci. 

 

                                                 
1
  cílem je zlepšit kvalitu a efektivitu evropských vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy, zajistit 

jejich dostupnost pro všechny a otevřít vzdělávání a odbornou přípravu širšímu světu. 
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Aktivní politiky začlenění mohou zvýšit nabídku pracovní síly a posílit sociální soudrţnost. Jsou silným 

prostředkem podpory začlenění nejvíce znevýhodněných osob  do společnosti a na trhu práce.  

 

Kaţdé nezaměstnané osobě by mělo být nabídnuto pracovní místo, učební poměr, doplňující odborná příprava 

nebo jiné opatření zaměstnanosti; v případě mladých lidí, kteří ukončili školní docházku, nejpozději do čtyř 

měsíců do roku 2010 a v případě dospělých v nejpozději do dvanácti měsíců. Dále je třeba provádět politiky, 

které přinesou aktivní opatření na trhu práce pro dlouhodobě nezaměstnané a zohlední limit, podle nějţ má být                                 

do roku 2010 začleněno do trhu práce 25 % dlouhodobě nezaměstnaných. Pomoc by měla mít podobu odborné 

přípravy, rekvalifikace, praxe nebo jiného opatření ke zvýšení zaměstnatelnosti, v kombinaci s průběţnou 

pomocí při hledání místa. Ke zvýšení účasti  na trhu práce a k boji se sociálním vyloučením je nezbytné zlepšit 

přístup k zaměstnání  pro osoby hledající zaměstnání, předcházet nezaměstnanosti a zajistit, aby osoby, které se 

stanou nezaměstnanými, byly nadále úzce napojeny na trh práce a aby se zvyšovaly moţnosti jejich 

zaměstnatelnosti. Pro dosaţení těchto cílů je nutné odstranit překáţky na trhu práce poskytováním pomoci při 

účinném hledání zaměstnání, zpřístupněním odborné přípravy a jiných aktivních opatření na trhu práce. Stejně 

důleţité je zajistit cenově dostupný přístup k základním sociálním sluţbám, zajistit přiměřenou úroveň 

minimálních zdrojů pro všechny ve spojení se zásadnou spravedlivého odměňování, aby se vyplatilo pracovat. 

Tento přístup by měl současně zajistit, aby se všem pracujícím vyplatilo pracovat, a také odbourat pasti 

nezaměstnanosti, chudoby a neaktivity.  

 

Zvláštní pozornost by se měla věnovat podpoře začleňování znevýhodněných  osob, včetně pracovníků s nízkou 

kvalifikací, na trhu práce, a to jak prostřednictvím rozšiřování sociálních sluţeb a sociálního hospodářství, tak 

rozvojem nových zdrojů pracovních míst v souladu se společenskými potřebami. Obzvláště důleţitý je boj proti 

diskriminaci, podpora přístupu k zaměstnání pro osoby se zdravotním postiţením a integrace přistěhovalců a 

menšin. 

 

Hlavní směr č. 19: Zajistit inkluzívní trhy práce, zvýšit přitažlivost práce a zajistit, aby se práce vyplatila 

osobám hledajícím zaměstnání včetně osob znevýhodněných a neaktivním osobám. 

 

Aby si více lidí mohlo najít lepší zaměstnání, je třeba rovněţ posílit infrastrukturu trhu práce na úrovni 

členských států i na úrovni EU včetně sítě EURES tak, aby bylo moţné lépe předvídat a řešit případné neshody 

mezi nabídkou a poptávkou. Zlepšení podmínek při přechodech mezi pracovními místy a vstupu do zaměstnání 

je velmi důleţité a měly by být podporovány politiky zlepšující mobilitu a sladění na trhu práce. Osoby hledající 

zaměstnání v rámci EU by měly mít moţnost nahlíţet do seznamů všech volných pracovních míst inzerovaných 

prostřednictvím sluţeb zaměstnanosti členských států. Mobilita pracovníků v EU by měla být plně zajištěna v 

rámci Smluv. Na vnitrostátních trzích práce je rovněţ třeba plně zohlednit další nabídku pracovní síly 

vyplývající z imigrace státních příslušníků třetích 

zemí. 

 

Hlavní směr č. 20: Zlepšit přizpůsobování se potřebám trhu práce. 
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2. ZLEPŠIT ADAPTABILITU PRACOVNÍKŮ A PODNIKŮ 

 

Evropa musí zlepšit svou schopnost předvídat, podněcovat a vstřebávat hospodářské a sociální změny. To 

vyţaduje náklady na práci příznivé pro zaměstnanost, moderní formy organizace práce, propagaci „dobře 

odvedené práce“ a dobře fungující trhy práce umoţňující kombinování větší pruţnosti s jistotou zaměstnání v 

souladu s potřebami podniků a pracovníků. To by téţ mělo přispět k předcházení vzniku segmentace trhů práce a 

k omezení nenahlášené práce (viz rovněţ hlavní směry č. 18, 19, 20 a 23). 

 

S ohledem na rychle se měnící hospodářství musí pracovníci dostat příleţitost k celoţivotnímu učení, aby se 

mohli vyrovnat s novými způsoby práce, včetně většího vyuţívání informačních a komunikačních technologií 

(ICT). Změny profesního postavení a s tím související rizika dočasné ztráty příjmů by měly být lépe řešeny 

prostřednictvím zajištění vhodné modernizované sociální ochrany.  

 

Pro úspěšné zvládnutí těchto výzev je zapotřebí integrovaný přístup flexikurity. Flexikurita zahrnuje flexibilní a 

spolehlivá smluvní ujednání, komplexní strategie celoţivotního učení, účinné aktivní politiky na trhu práce a 

moderní, přiměřené a udrţitelné systémy sociální ochrany.  

 

Členské státy by měly realizovat svá vlastní řešení v oblasti flexikurity zaloţená na společných zásadách 

přijatých Radou. Tyto zásady slouţí jako uţitečná základna pro reformy a poskytují rámce pro moţnosti 

vnitrostátní politiky a specifických vnitrostátních ujednání v oblasti flexikurity. Neexistuje pouze jedno řešení a 

ţádná zásada není důleţitější, neţ nějaká jiná. 

 

Hlavní směr č. 21: Podporovat pružnost kombinovanou s jistotou zaměstnání a omezit 

segmentaci trhu práce s náležitým zřetelem na úlohu sociálních partnerů. 

 

Aby se maximalizovala tvorba pracovních míst, zachovala konkurenceschopnost a přispělo  

k obecnému ekonomickému rámci, měl by být celkový vývoj mezd v souladu s růstem produktivity během 

daného ekonomického cyklu a měl by odráţet situaci na trhu práce. Měly by být zásadním způsobem omezeny 

rozdíly mezi příjmy ţen a muţů. Zvláštní pozornost by měla být věnována vysvětlení důvodů nízké úrovně mezd 

v profesích a odvětvích, jimţ tradičně vévodí ţeny, a jejich řešení. Pro usnadnění tvorby pracovních příleţitostí 

můţe téţ být třeba usilovat o sníţení nemzdových nákladů práce a o přezkoumání daňového zatíţení, a to 

především pro zaměstnání s nízkou mzdou. 

 

Hlavní směr č. 22: Zajistit vývoj nákladů práce a mechanismy systémů stanovování mezd příznivé pro 

zaměstnanost. 

 

3. ZVÝŠIT INVESTICE DO LIDSKÉHO KAPITÁLU PROSTŘEDNICTVÍM LEPŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A 

KVALIFIKACE 
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Evropa potřebuje více a účelněji investovat do lidského kapitálu. Příliš mnoha lidem se nedaří vstoupit na trh 

práce a udrţet se na něm z důvodu nedostatečné kvalifikace nebo v důsledku nesouladu kvalifikace s poţadavky 

na dané místo. Aby EU podpořila přístup k práci pro ţeny a muţe všech věkových kategorií a zvýšila úroveň 

produktivity, míru inovací a kvalitu práce, musí více a efektivněji investovat do lidského kapitálu a celoţivotního 

učení. 

 

Aby se zlepšily vyhlídky mladých lidí na uplatnění na trhu práce, mělo by být cílem EU sníţení průměrného 

podílu lidí předčasně opouštějících školu pod 10 % a aby do roku 2010 alespoň 85 % mladých lidí ve věku 22 let 

mělo ukončené vyšší střední vzdělání. Cílem politik by dále mělo být zvýšení průměrné úrovně účasti na 

celoţivotním vzdělává v EU na nejméně 12,5 % u dospělé práceschopné populace (věková kategorie                           

25 aţ 64 let). Na rozvoji a podporování opravdové kultury celoţivotního učení od nejútlejšího věku by se měly 

podílet všechny zainteresované strany. Aby se dosáhlo významného zvýšení veřejných i soukromých investic do 

lidských zdrojů v přepočtu na obyvatele a zajistila   se kvalita a účinnost těchto investic, musí se na nákladech a 

odpovědnostech spravedlivě a transparentně podílet všechny zúčastněné strany. Členské státy by měly pro účely 

investic do vzdělávání a odborné přípravy lépe vyuţívat strukturální fondy a Evropskou investiční banku. Pro 

dosaţení těchto cílů musí členské státy realizovat jasné a ucelené strategie celoţivotního vzdělávání, ke kterým 

se zavázaly. 

 

Hlavní směr č. 23: Zvýšit a zlepšit investice do lidského kapitálu. 

 

Systémy vzdělávání a odborné přípravy musí být zdokonaleny a jejich kapacita posílena tak, aby splňovaly 

poţadavky trhu práce, odpovídaly potřebám hospodářství a společnosti zaloţené na znalostech a aby se zlepšila 

jejich efektivita, vysoká kvalita a rovný přístup. Snadno přístupný, všeobecný a integrovaný systém 

celoţivotního profesního poradenství by měl zvýšit přístup jednotlivců ke vzdělání a odborné přípravě a 

současně zajistit, aby nabídka v oblasti vzdělání a odborné přípravy více odpovídala kvalifikačním poţadavkům. 

Ke zlepšení přístupu k učení a k jeho lepšímu přizpůsobení potřebám zaměstnavatelů a zaměstnanců lze vyuţít 

informační a komunikační technologie. 

 

 

 

 


