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Úvod 

V dnešních podmínkách globální hospodářské konkurence a nepříznivého demografického 

vývoje se stále častěji setkáváme s nedostatečnou ekonomickou výkonností  

a konkurenceschopností. Nedostatečná provázanost mezi hospodářskou, sociální politikou  

a politikou zaměstnanosti donutila ke společným rozhovorům nejeden členský stát Evropské 

Unie, neboť plná, produktivní a svobodně zvolená zaměstnanost patří mezi jeden z hlavních 

cílů nejen hospodářské a sociální politiky, ale především k hlavnímu cíli politiky 

zaměstnanosti. Orgány, jež se angažují v oblasti politiky zaměstnanosti, usilují především  

o dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, ale i podporují 

zřizování nových pracovních míst.  

Celkově se politika zaměstnanosti utvářela po staletí, ale teprve až v posledních desetiletích 

sílil její význam nejen na globální úrovni, ale i na té národní. Česká republika proto přijala při 

vstupu do Evropské Unie tzv. Evropskou strategii zaměstnanosti a zavázala se, že bude plnit 

cíle stanovené v této strategii. Evropská strategie zaměstnanosti umožňuje totiž jednotlivým 

členským zemím EU diskutovat o politikách zaměstnanosti, přispívat k výměně informací  

a zajišťovat koordinaci politik zaměstnanosti v členských zemích EU.  

Avšak vysoká nezaměstnanost v EU přinutila Evropskou komisi, aby vydala další opatření 

k posílení zaměstnanosti v Evropské Unii. Jedním z opatření je Lisabonská strategie  

a iniciativa Evropa 2020. Iniciativa Evropa 2020 navázala na Lisabonskou strategii, neboť  

se ukázalo, že plnění Lisabonské strategie se jevilo jako příliš obtížné a cíle nereálné. 

Iniciativa Evropa 2020 měla tedy zahrnovat taková opatření, jež přispějí k odstranění 

nedostatků obsažených v Lisabonské strategii.  

V rámci plnění cílů Iniciativy Evropa 2020 sestavují jednotlivé členské země EU tzv. Národní 

programy reforem, jež obsahují hlavní priority a reformní kroky, které vedou nejen  

ke stabilizaci veřejných financí, zlepšení podmínek pro podnikání, ale také ke zlepšení 

flexibility trhu práce.  

Národní programy reforem a jeho vymezení spadá do kompetencí jednotlivých členských 

zemí. Tento program reforem by měl odpovídat potřebám dané země a měl by přispět k vyšší 

zaměstnanosti a zároveň ke snížení nezaměstnanosti. V rámci programu reforem si jednotlivé 

členské země rozhodují, zda budou realizovat aktivní nebo pasivní politiku. V dřívějších 

letech převládal trend realizace pasivní politiky. Avšak v posledních letech se členské země 



 
 

9 
 

EU přiklánějí především k realizaci aktivní politiky zaměstnanosti, kdy se pomocí určitých 

nástrojů snaží uchazeče na ÚP motivovat k uplatnění své kvalifikace a zkušeností na trhu 

práce.  

A právě úřady práce se angažují v realizaci aktivní politiky zaměstnanosti, čímž napomáhají 

k vyšší zaměstnanosti. Hlavní činností úřadů práce je poskytování informací, evidují uchazeče 

o zaměstnání a poskytují individuální péči uchazečům o zaměstnání. Právě jejich role  

je nezbytná pro realizaci účinné aktivní politiky zaměstnanosti.  

Proto také cílem této diplomové práce je zhodnotit postoj úřadů práce k aktivní politice 

zaměstnanosti v ČR a navrhnout doporučení pro realizaci účinnější aktivní politiky 

zaměstnanosti v ČR.  

První kapitola pojednává o teoretických souvislostech politiky zaměstnanosti, tedy co to 

vlastně politika zaměstnanosti je, jaké jsou její cíle, nástroje a přístupy k realizaci. Kapitola 

také definuje modely politiky zaměstnanosti a člení politiku zaměstnanosti na aktivní  

a pasivní. Jednou z podkapitol je i hodnocení efektivnosti politiky zaměstnanosti.  

Zatím, co se první kapitola zabývá politikou zaměstnanosti všeobecně, druhá kapitola řeší 

problematiku politiky zaměstnanosti v Evropské Unii. Její sociálně politický kontext  

a celkový vývoj politiky zaměstnanosti od samého počátku. Velká pozornost je věnována 

Evropské strategii zaměstnanosti, Lisabonské strategii i Strategii Evropa 2020, včetně 

následného hodnocení.  Podkapitola 2.5 vymezuje hospodářskou a sociální politiku 

soudržnosti, která hraje významnou roli při realizaci politiky zaměstnanosti v EU. 

Třetí kapitola s názvem realizace aktivní politiky zaměstnanosti v ČR prostřednictvím úřadů 

práce zahrnuje celkový vývoj politiky zaměstnanosti v ČR. Pozornost je věnována  

i Evropskému sociálnímu fondu v ČR, neboť představuje klíčový finanční nástroj při realizaci 

politiky zaměstnanosti. Jak sám název napovídá, součástí této kapitoly je i vymezení aktivní 

politiky zaměstnanosti, včetně nástrojů a jejich následného hodnocení. Je nezbytné také 

zmínit institucionální systém služeb zaměstnanosti v ČR.  

Poslední čtvrtá kapitola obsahuje doporučení a návrhy pro realizaci efektivnější a účinnější 

politiky zaměstnanosti v ČR prostřednictvím úřadů práce. 
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1. Teoretické souvislosti politiky zaměstnanosti 

 

V první kapitole se zaměříme především na teoretické vymezení politiky zaměstnanosti,  

tedy na to, co to vlastně politika zaměstnanosti je a v jakých dimenzích lze na ni pohlížet. 

Definujeme si hlavní cíle politiky zaměstnanosti i nástroje k dosažení co nejvyšší 

zaměstnanosti. V rámci této kapitoly si také vymezíme základní přístupy k realizaci politiky 

zaměstnanosti, členění a pojetí politiky zaměstnanosti a také jak lze odvodit efektivnost této 

politiky.  

 

1.1 Definice politiky zaměstnanosti 

 

Součástí hospodářské politiky jednotlivých států je politika zaměstnanosti. Stejně jako 

hospodářská politika, tak i politika zaměstnanosti sleduje jeden společný cíl, kterým  

je podpora zaměstnanosti a snižování nezaměstnanosti.   

Všeobecně se dá politika zaměstnanosti definovat jako „soubor opatření, prostřednictvím 

kterých jsou utvářeny podmínky pro dynamickou rovnováhu na trhu práce a pro efektivní 

využití pracovních sil“. Je proto v zájmu každého státu, zaměstnavatele, firem, zaměstnanců  

i odborů usilovat o dosažení rovnováhy mezi poptávkou po práci a nabídkou práce.   

Jelikož lze hospodářskou politiku státu chápat jako souhrn ekonomických opatření,  

jejichž cíle se vztahují buď k ekonomice jako celku, nebo k jejím jednotlivým odvětvím, 

můžeme politiku zaměstnanosti, tedy hospodářskou politiku státu v oblasti trhu práce vymezit 

ve dvou dimenzích: 

 Makroekonomická – tzv. „velká“ politika zaměstnanosti, působí víceméně plošně, 

především na straně poptávky, např. lákání investorů ze zahraničí, vytváření vhodných 

podmínek pro podnikání apod. Zaměřuje se na odstranění příčin nadměrné 

nezaměstnanosti. Makroekonomická politika zaměstnanosti je závislá na zaměření 

celé hospodářské politiky státu. Avšak cílem hospodářské politiky státu není řešit 

pouze problematiku nadměrné nezaměstnanosti, ale také příčiny vzniku problémů 

souvisejících s ekonomickým růstem, cenovou stabilitou, platební bilancí a státním 

rozpočtem. Tyto vztahové příčiny na sebe vzájemně působí.  Ideální stav by nastal 
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tehdy, pokud by všechny cíle v rámci systémového zaměření hospodářské politiky 

byly v rovnováze. Mnohdy však platí, že dosažení jednoho cíle vede k zhoršení pozice 

jiného cíle.  

 Regionální – tzv. „malá“ politika zaměstnanosti se vztahuje k určité oblasti či regionu. 

Někdy se také nazývá politikou trhu práce. Malá politika zaměstnanosti řeší důsledky 

existující nerovnováhy na trhu práce a zohledňuje regionální aspekty nezaměstnanosti. 

Do pracovního trhu jsou také zahrnována opatření, jež pomáhají ovlivňovat život  

a chování nezaměstnaných. Jedním z opatření je i podpora příjmu v době 

nezaměstnanosti. 

Základní ekonomický rámec politiky zaměstnanosti tvoří: 

 rozsah ekonomických aktivit, včetně absorpční schopnosti trhu práce, 

 cena pracovní síly, 

 probíhající strukturální změny národního hospodářství, které mění povahu nabídky 

pracovních příležitostí v různých regionech a pro různá povolání, 

 výše finančních prostředků uvolňovaných na politiku zaměstnanosti, 

 míra nezaměstnanosti. 

 

1.2 Cíle a nástroje politiky zaměstnanosti 

 

Politika zaměstnanosti se orientuje především na tyto aktivity: 

 Na rozvoj infrastruktury trhu práce prostřednictvím sítě specializovaných institucí, 

čímž zabezpečuje zprostředkovatelské, informační a poradenské služby. Tím pádem 

dochází k dokonalejší informovanosti o volných pracovních místech i o uchazečích  

o práci. 

 Podporuje vytváření nových pracovních míst a pracovních činností u začínajících 

podnikatelů a zaměstnavatelů, prostřednictvím finanční podpory určené na vytvoření 

nových pracovních míst. Podporuje také vytváření veřejně prospěšných prací  

a usnadňuje zaměstnávání mladistvých a handicapovaných občanů. 
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 Podílí se také na zajištění životních podmínek občanům, kteří se stali dočasně 

nezaměstnaní, formou dávek a podpor v nezaměstnanosti. 

 Zaměřuje se na zvýšení adaptability pracovní síly. Politika zaměstnanosti přispívá 

k organizování a podpoře rozmanitých rekvalifikačních programů. 

Politika zaměstnanosti usiluje o dosažení určitého veřejného cíle, a to především o zmírňování 

a odstranění ekonomických i sociálních důsledků nezaměstnanosti. Na základě těchto aktivit 

byly vymezeny cíle státní politiky zaměstnanosti, jež usilují o: 

 dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách (prostřednictvím 

rekvalifikačních kurzů, psychologických programů ke zvýšení pracovní motivace, 

využíváním informačního systému veřejných služeb zaměstnanosti, apod.) 

  produktivní využití zdrojů pracovních sil (ochrana lidského kapitálu, kvalifikace 

nezaměstnaných) 

 zabezpečení práva občanů na zaměstnání („právo na zaměstnání bez ohledu na rasu, 

barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, členství 

v politických stranách nebo příslušnost k politickým hnutím, národnost, etnický  

nebo sociální původ, majetek, zdravotní stav nebo věk“).   

Těchto cílů je dosaženo zejména prostřednictvím: 

 poradenské služby při výběru povolání, 

 zprostředkování práce, 

 podpory profesního vzdělávání, 

 poskytování služeb zaměřených na udržení a vytvoření určitých pracovních míst, 

 poskytnutí podpory v nezaměstnanosti, sociálních dávek, 

 provádění výzkumů a statistik trhu práce, viz Rievajová a kol. (2012). 

Politika zaměstnanosti uplatňuje konkrétní nástroje a opatření pro realizaci uvedeného cíle. 

Nástroje využívá podle situace na trhu práce buď plošně, nebo diferencovaně – selektivně.  

Nástroje politiky zaměstnanosti představují aktivní opatření, prostřednictvím nichž se stát 

snaží udržet, anebo získat nová zaměstnání. Podle způsobu zaměření se nástroje dělí na přímé 

a nepřímé. 
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 Přímé nástroje bezprostředně souvisí s trhem práce a jsou realizovány prostřednictvím 

orgánů služeb zaměstnanosti. Rozsah přímých nástrojů je ve světě rozsáhlý a mění  

se v detailech i v čase. Objektem těchto nástrojů jsou převážně nezaměstnaní. Mezi přímé 

nástroje patří: 

 vzdělávání a příprava pro budoucí povolání, 

 výcviky, 

 opatření na podporu jednotlivých ohrožených skupin (mladiství, zdravotně postižení, 

ženy na mateřské apod.), 

 finanční a jiné hmotné zajištění vytvářející nová pracovní místa, anebo udržující 

stávající místa, 

 veřejné práce a veřejně prospěšné práce, 

 poskytování specializovaných služeb majících za cíl ulehčit a urychlit návrat  

do zaměstnání.  

Nástroje, které jsou označovány jako makroekonomické zásahy a jsou určeny bezprostředně 

jiným segmentům trhu, jsou nazývány jako nepřímé nástroje. O těchto nástrojích hovoříme 

jako o hospodářské politice státu založené na rozhodujících společensko-ekonomických 

cílech, které jsou odvozené z hospodářských strategií a koncepcí. Jedná se o zákonné  

nebo organizační opatření typu: 

 daňové opatření, 

 fiskální opatření, 

 mzdové opatření 

 a jiné politiky podporující růst poptávky práce, případně snížení její nabídky. 

Legislativní nástroje politiky zaměstnanosti představují především směrnice, zákony, 

nařízení a vyhlášky, které jsou vydávány nadnárodními institucemi, centrálními, regionálními 

i místními vládami jednotlivých států. 

Co se týká finančního rámce, je realizován prostřednictvím finančních nástrojů.  

Tyto nástroje jsou financovány z veřejných prostředků ve formě účelově vytvářených fondů, 
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fondů vytvářených na bázi pojištění v nezaměstnanosti, anebo mohou mít formu dotace 

placené z daní nebo pojistného. 

Institucionální nástroje je možné charakterizovat podle jednoho z mnoha hledisek veřejné 

politiky. Je proto nezbytné, aby hledisko splňovalo 2 kritéria. Musí být stanoven: 

 subjekt – ten, kdo politiku vykonává, 

 objekt – rozsah dopadu politiky. 

Na základě těchto kritérií je politika zaměstnanosti prováděna na nadnárodní, národní, 

regionální i lokální úrovni, jak uvádí Neščáková (2012). 

Mezi nejdůležitější institucionální nástroj, který působí na nadnárodní úrovni, patří 

Mezinárodní organizace práce. Tato organizace pracuje na „tripartitním principu“1. V roce 

1964 byla jako první ze specializovaných mezinárodních organizací přijata do systému OSN. 

Činnost Mezinárodní organizace práce je směřována směrem ke zlepšování pracovních  

a sociálních podmínek. Základem struktury této organizace jsou tři hlavní orgány: 

 Mezinárodní konference práce přijímá mezinárodní pracovní standardy, diskutuje  

o celosvětově významných sociálních i pracovních otázkách a přijímá rozpočet 

Mezinárodní organizace práce. 

 Správní rada je výkonným orgánem.  

 Mezinárodní úřad práce představuje stálý sekretariát organizace. 

 

                                                           
1 Tripartitní princip znamená, že jednotlivé státy mají v mezinárodní organizaci zástupce státu, zaměstnavatelů 
a zaměstnanců. 



 
 

15 
 

1.3 Přístupy k realizaci politiky zaměstnanosti 

 

Přístupy k politice zaměstnanosti je možno dělit podle cílové skupiny. Do cílové skupiny patří 

osoby nezaměstnané a hledající práci nebo osoby zaměstnané. 

Přístupy orientované na nezaměstnané osoby: 

 Opatření zaměřená na získání a změnu kvalifikace 

Cílem je eliminovat úroveň evidované nezaměstnanosti pomocí rekvalifikačních programů. 

Rekvalifikačních programy využívají zejména dlouhodobě nezaměstnaní. Pomocí programů 

získají cílové skupiny nejen teoretické vědomosti ve školících centrech, ale také praktické 

dovednosti v podnicích.  

 Pomoc při začleňování osob na trhu práce 

Pomoc při začleňování osob na trhu práce se uplatňuje v rámci politiky zaměstnanosti 

v každém vyspělém státě, avšak druh a množství této pomoci se liší. Pomoc ve formě 

poskytování podpory ke mzdě, či daňové zvýhodnění pro osobu, která byla nezaměstnaná  

a podnik ji zaměstná, je uplatňována především v Belgii, Dánsku, Španělsku a Francii. Dotace 

se vztahují pouze na vybrané regiony nebo na určité typy podniků. V jiných zemích je pomoc 

realizovaná pomocí úplné nebo částečné úhrady nákladů na představení se v novém 

zaměstnání, úhrady nákladů na změnu bydliště v souvislosti s novým zaměstnáním,  

nebo formou příplatků ke mzdě v případě, že zaměstnanec přijme hůře placené místo,  

než měl dříve. 

 Pomoc při založení podniku 

Způsoby poskytování pomoci se značně liší, co do rozsahu i do obsahu. Mezi nejčastější 

pomoci při založení podniku patří poskytnutí peněžní sumy, jež je vypočítána z určitého 

násobku podpory v nezaměstnanosti. Také dotace zaměstnavatelům na refundační částky 

úroků z investičních nákladů plní funkci pomoci. V některý vybraných zemích poskytují 

jedinci při založení podniku určité jistoty, v případě, že by bylo jeho podnikání neúspěšné. 

 Veřejně prospěšné práce (VPP) 

Program veřejně prospěšné práce vznikl jako reakce na dlouhodobou nezaměstnanost s cílem 

motivovat nezaměstnané k práci. Nejedná se o pravidelné činnosti podniků veřejných služeb 

nebo soukromého sektoru. Veřejně prospěšné práce slouží ke krátkodobému umístění 
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uchazečů o zaměstnání.  Vždy však musí být veřejně prospěšná práce orientována na veřejný 

zájem, např. úklid veřejných prostranství. Nositel těchto opatření (obec popř. jiný 

zaměstnavatel) na sebe zpravidla bere povinnost vykonat určitou práci a po určitou dobu jsou 

mu hrazeny plně nebo částečně náklady na zaměstnávání nezaměstnaných. Aby účel veřejně 

prospěšných prací byl efektivní, je potřeba, aby tarifní mzda nebo mzda vyplácená v rámci 

těchto opatření byla vyšší než podpora v nezaměstnanosti. 

Přístupy orientované na zaměstnané osoby 

 Opatření zaměřená na získání, změnu a zvýšení kvalifikace 

Získat, změnit nebo zvýšit kvalifikaci je možné ve státních nebo soukromých rekvalifikačních 

centrech. Opatření jsou zaměřená na zjednodušení personální práce, kdy není potřeba výměna 

pracovníka. Jedná se o získání dalšího profesního vzdělávání a přeškolování, jehož náklady 

jsou zcela nebo zčásti hlazeny státem. V některých státech existuje možnost zvyšování 

kvalifikace a zároveň získat tzv. „vzdělávací“ dovolenou v rozsahu 250 hodin ročně. 

 Zkrácení normální pracovní doby a životní pracovní aktivity 

Pod zkrácením normální pracovní doby je chápána možnost pracovat na částečný úvazek, aniž 

by na to daná osoba doplácela např. ztrátou sociální ochrany apod. Místa na zkrácený 

pracovní úvazek jsou vytvářená zejména v důsledku redukce produkce, která může být 

vyvolána sezónním výpadkem produkce či dočasnou ztrátou na trhu. Naopak zkrácení životní 

pracovní aktivity znamená možnost předčasného odchodu do důchodu. Jedná se o opatření, 

jejichž základem je poskytnout příslušnou finanční dávku starším pracovníkům, kteří  

se rozhodnou odejít do důchodu před zákonem stanovou věkovou hranicí. Tato příslušná 

dávka je starším osobám vyplácena až do dovršení důchodového věku. Je nezbytné, aby 

příslušná dávka byla dostatečně vysoká, aby motivovala starší osobu k dobrovolnému 

odchodu do důchodu a zároveň, aby místo bylo znovu obsazené osobou nezaměstnanou 

s příslušnou kvalifikací nebo cíleně rekvalifikovanou osobou.  
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1.4 Pojetí a modely politiky zaměstnanosti 

 

Zejména v poválečném období v západních ekonomikách převládaly dvě formy hospodářské 

politiky. Keynesiánská hospodářská politika byla charakteristická pro padesátá a šedesátá léta, 

zatímco neokonzervativní hospodářská politika byla uplatňována v sedmdesátých  

a osmdesátých letech. Pro obě varianty hospodářské politiky je charakteristická vzájemná 

koordinace rozpočtové a monetární politiky, avšak teoretické základy a konkrétní opatření 

jsou odlišné. Tento fakt platí také pro pojetí a charakter uplatňované politiky zaměstnanosti. 

Keynesiánské pojetí politiky zaměstnanosti 

Keynesiánský přístup se opírá o skutečnost, že nynější ekonomický systém je nestabilní  

a je potřeba jej regulovat. Za hlavní problém celého modelu je považována výše celkové 

poptávky. Proto je také ekonomická regulace zaměřena na stimulaci poptávky,  

jež je realizována prostřednictvím rozpočtové politiky. Aktivní rozpočtová politika si klade  

za cíl zvýšit důchod jednotlivých subjektů, což povede ke stimulaci poptávky. 

Prostřednictvím stimulace poptávky dojde k realizaci vyrobeného produktu. Celý tento proces 

povede k zvyšování tempa ekonomického růstu, vytváření pracovních míst a poklesu 

nezaměstnanosti, jak píše Šimek (2007). 

Neoklasické pojetí politiky zaměstnanosti 

Podle neoklasické teorie je pokles produkce a s tím spojený růst zaměstnanosti jen dočasný 

problém, který se samoregulační schopností ekonomiky vyřeší. Regulace a zásahy  

do ekonomiky způsobují nestabilitu. Proto se teoretikové domnívají, že určitá míra 

nezaměstnanosti je nezaměstnanost dobrovolná. Tato dobrovolná nezaměstnanost vyplývá 

z osobních kalkulací, které zahrnují především výši reálných mezd, výši podpory 

v nezaměstnanosti, efekt z volného času, dodatečné náklady spojené se změnou pracovního 

místa. Domnívají se, že stimulační zásahy státu nemohou v dlouhodobém rozměru ovlivnit 

rozsah zaměstnanosti. Model pracuje s myšlenkou, že rozsah zaměstnanosti je možné měnit 

jen dočasně, krátkodobě. Existují však možné dlouhodobé negativní důsledky. Výrazný 

úspěch zaznamenala nekonzervativní hospodářská politika především ve druhé polovině 

osmdesátých let. Úspěšně bojovala proti inflaci, dosahovala relativní vnější rovnováhy  

a hospodářského růstu. Avšak zaznamenala neúspěch na straně zaměstnanosti, jak uvádí 

Holman (2005). 
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„Modely politiky zaměstnanosti se člení především podle užívaných nástrojů řízení a důrazu 

kladeného na jednotlivé funkce státu: 

 reálně socialistický model – právo a povinnost pracovat jsou zakotveny v zákonech, 

uplatňují se direktivní nástroje řízení, např. státní plány, omezení svobody výběru 

zaměstnání,  

 skandinávský model – je založen na Keynesiánské teorii státního intervencionismu, 

stát se snaží zachovat plnou zaměstnanost za cenu zvyšujícího se daňového zatížení 

daňových poplatníků nebo rostoucího státního deficitu,  

 model konsensuální, korporativní demokracie – koordinované, institucionálně  

a tradicí podpořené vyjednávání o mzdách, 

 model tržně liberální – nezaměstnanost se pojímá jako nutné reziduum dobře 

fungující ekonomiky“, viz Pohlová (2002). 

 

1.5 Členění politiky zaměstnanosti 

 

Politika zaměstnanosti, stejně jako jiné politiky, se formovala po desetiletí. Rozlišení  

na pasivní a aktivní politiku má původ v Evropě.  Především v první polovině 30. let se začal 

vymaňovat a rozvíjet okruh politických opatření pro řešení masových sociálních důsledků 

světové hospodářské krize. Nejprve se začala uplatňovat pasivní politika zaměstnanosti, 

v rámci níž byly uplatňovány nejrůznější formy podpor a dávek v nezaměstnanosti. Vedle 

těchto forem podpory se rozvíjely také cílené státní programy a opatření intervenčního rázu, 

jejichž záměrem bylo zvýšit zaměstnanost. Již v průběhu první třetiny 20. století tato opatření 

představovala určitý posun ve vnímání příčin nezaměstnanosti jako jevu determinovaného 

společensky a sociálně ekonomickými faktory. 

Zejména v poválečném období od 50. let 20. století se postupně začala uplatňovat pasivní 

politika zaměstnanosti. Tehdy se zvyšovala poptávka po práci. Další důvody pro uplatňování 

této politiky bylo možné nalézt v nezaměstnanosti, v demografickém vývoji a v menších 

nárocích na strukturální a technologickou adaptaci pracovní síly. 

Orientace na aktivní politiku zaměstnanosti se začíná projevovat až v 70. letech 20. století. 

Aktivní politika zaměstnanosti napomáhala strukturálním změnám a flexibilitě trhu práce. 
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Teoretikové se zaměřili na stranu nabídky práce a její kultivaci pomocí různých nástrojů. 

Pomocí pracovního výcviku, zlepšování dovedností při hledání práce, rekvalifikace a dalších 

opatření bylo možné získat další pracovní uplatnění. Nová pracovní místa byla vytvářena také 

v soukromém a veřejném sektoru. Vznikala pracovní místa se specializací na životní 

prostředí, energii, dopravu, trávení volného času, umění, sport a pečovatelství, jež byla 

realizována prostřednictvím finančních subvencí, podporou lokálních podnikatelských 

iniciativ a také pomocí přístupu k finančním zdrojům. Bylo nezbytné, aby se nezaměstnanost 

neřešila ani protekcionismem, ani zkracováním pracovní doby či dělením se o pracovní místo. 

Naopak zvyšování motivace a kvalifikace pracujících, včetně vytváření programů pro 

vzdělávání a přípravu na povolání v rámci podniku, mělo přispívat ke snižování 

nezaměstnanosti. 

Opatření politiky zaměstnanosti jsou financována buď prostřednictvím účelově vytvořených 

fondů (na bázi pojištění v nezaměstnanosti), anebo z daní, jež odvádí zaměstnanci  

i zaměstnavatelé do státního rozpočtu. Výdaje představují určitou dotaci placenou z daní  

nebo pojištění. Je proto zřejmé, že tyto výdaje zatěžují jejich plátce a vedou k růstu ceny 

práce. Efektivní jsou pouze ta opatření, která nevyvolají nepřiměřený růst ceny práce, 

nadměrně vysoké daně, anebo pojistné. Příliš vysoká míra zdanění spolu s vysokou cenou 

práce vede nejen k útlumu ekonomického růstu, ale také k demotivaci zaměstnavatelského 

sektoru a brzdí tvorbu pracovních míst. Je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při koncepci 

politiky zaměstnanosti, neboť její efekty nejsou vždy pozitivní. Při stanovení konkrétního 

výsledku se posuzuje zpravidla rozporné ekonomické i sociální úvahy a možné důsledky. 

 Politika zaměstnanosti představuje činnosti zaměřené na dosažení rovnováhy mezi nabídkou 

 a poptávkou po pracovních silách, efektivní využití zdrojů pracovních sil a zabezpečení práva 

občanů na zaměstnání. Je úzce provázána se státní hospodářskou, regionální, sociální  

a vzdělávací politikou a odpovídá měnícím se podmínkám trhu práce. Financování politiky 

zaměstnanosti lze rozdělit na financování pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti. Poměr 

aktivních nástrojů k pasivním nástrojů politiky zaměstnanosti se v jednotlivých státech liší. 

Pasivní politika zaměstnanosti řeší především vzniklý následek – ztrátu zaměstnání. 

Představuje hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání formou podpory v nezaměstnanosti, 

anebo zabezpečení takových osob, které se v důsledku nízkých příjmů dostali do kategorie 

„sociálně slabých“ (podpora příjmu na úrovni životního minima). Tato politika má 

nezaměstnaným kompenzovat ztrátu příjmů a umožnit jim nalezení nového pracovního místa. 

Existují dvě formy podpory v rámci pasivní politiky zaměstnanosti: 
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 pojištění v nezaměstnanosti (systém podpor v nezaměstnanosti), 

 pomoc v nezaměstnanosti (v rámci dávek státní sociální podpory), viz Zákon  

č 435/2004 Sb. (2004). 

Výdaje na pasivní politiku většinou nepřispívají k pozitivnímu řešení problému 

nezaměstnanosti, ba naopak mohou vést v některých případech až k „sociálnímu 

parazitizmu2“. 

Aktivní politika zaměstnanosti 

„Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné 

úrovně zaměstnanosti.“  Aktivní politika zaměstnanosti úzce souvisí s rozvojem keynesiánské 

ekonomické teorie, neboť byla od samého počátku zaměřena na konkrétní cílové skupiny. 

Jedná se o skupiny s polo kvalifikací, s nevhodnou kvalifikací, osoby se zdravotním  

nebo jiným handicapem. Důležité je, aby v rámci této politiky byly eliminovány kolektivní 

nevýhody různých skupin. 

„Aktivní politikou zaměstnanosti rozumíme všechna opatření, která aktivně stimulují 

nezaměstnané ke změně jejich postavení na trhu práce.“  

Cílem je: 

 zvýšení zaměstnanosti tak, aby v ekonomice nedošlo k podstatnému nárůstu inflace, 

 změna struktury nezaměstnanosti. 

Mezi nejdůležitější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti dle mezinárodní srovnatelnosti 

v rámci EU patří: 

 veřejné služby zaměstnanosti - sem řadíme zprostředkování práce, intenzivní 

poradenství a kurzy a podporu pracovní mobility, 

 pracovní přípravu a výcvik - kam náleží pracovní příprava a rekvalifikace  

pro nezaměstnané, 

 programy pro nezaměstnanou mládež, 

 programy pro handicapované osoby, 

                                                           
2 Sociálním parazitizmem se rozumí situace, kdy určitá skupina lidí si ze své dlouhodobé nezaměstnanosti  
vytvoří životní styl, přičemž využívá nepatrného finančního rozdílu mezi minimální mzdou a životním minimem. 
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 podpora tvorby nových pracovních míst, která se dále člení: 

o na podporu tvorby nových pracovních míst v soukromém sektoru, 

o na pomoc osobám, které se rozhodly samostatně podnikat 

o a na přímou tvorbu pracovních příležitostí ve veřejném sektoru. 

 

1.6 Efektivnost politiky zaměstnanosti 

 

Řada srovnávacích mezinárodních studií zkoumala účinek politiky zaměstnanosti  

na nezaměstnanost. Nepodařilo se však nalézt jednoznačnou odpověď. Je to způsobeno tím,  

že opatření jsou účinná tehdy, pokud je správně stanoven stupeň a tempo ekonomického  

a sociálního rozvoje nebo zvolena správná ekonomická a sociální politika vlády. Svou roli 

sehrávají také soupeřící politické zájmy, ekonomické podmínky i instituce vytvářející 

veřejnou politiku. 

Jak už bylo výše zmíněno, politika zaměstnanosti je realizována prostřednictvím aktivních  

a pasivních programů. Z hlediska efektivnosti jsou aktivní programy považovány  

za efektivnější způsob boje s nezaměstnaností než pasivní. Zde se prolíná jak ekonomický,  

tak i politický a sociální aspekt. Avšak není potřeba řešit pouze ekonomický problém, ale také 

problematiku udržení rovnoprávného přístupu k zaměstnání pro nezaměstnané.  

Úmluva o politice zaměstnanosti z roku 1964 přímo definuje podporu plné a produktivní 

zaměstnanosti a podporuje svobodnou volbu zaměstnávání. Tento cíl realizují jednotlivé země 

v rámci své politiky zaměstnanosti, neboť se zavázaly při vstupu do Mezinárodní organizace 

práce plnit vytyčené cíle. 

Efektivní politika zaměstnanosti bude tedy zajišťovat, že: 

 bude práce pro všechny, kteří mohou pracovat a hledají práci, 

 tato práce bude co možná nejproduktivnější, 

 bude existovat svobodná volba zaměstnání, včetně možnosti zvyšování kvalifikace  

pro získání zaměstnání.  
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Tímto způsobem prováděná politika zaměstnanosti musí akceptovat dosaženou úroveň 

hospodářského rozvoje. Musí existovat vzájemný vztah mezi cíli v oblasti zaměstnanosti  

a mezi ostatními cíli hospodářské a sociální politiky. Navíc má být politika zaměstnanosti 

prováděna metodami, jež jsou v souladu s vnitrostátními podmínkami a zvyklostmi dané 

země. 

Při porovnávání, zda je realizovaná politika zaměstnanosti efektivní či nikoliv, je potřeba 

problematiku zkoumat na základě systémového hlediska. Pro úspěšnou realizaci programů 

politiky zaměstnanosti je vhodné dodržovat tento postup: 

 Stanovit logický základ programu. 

 Definovat cíle. 

 Odhadovat výsledky. 

 Realizovat vlastní program. 

 Provádět průběžný monitoring. 

 Vyhodnocovat vlastní proces. 

 Zhodnotit zpětnou vazbu. 

Také pro hodnocení míry úspěšnosti realizované politiky zaměstnanosti je potřeba brát 

v potaz faktor mrtvé vány, posunutí a substituce.  

Mrtvá váha představuje určité měřítko, pomocí něhož si můžeme odvodit, jak by se věci 

vyvíjely bez ohledu na realizovanou politiku. 

Posunutí je případ, kdy je program sice úspěšný, ale nevede ke snížení nezaměstnanosti. 

Např. bude vytvořeno nové dotované pracovní místo, ale v rámci obsazování místa bude 

vyřazen někdo jiný z dané profese a stane se nezaměstnaným. 

Substituce neboli náhrada, nastává tehdy, pokud je zaměstnána osoba, která má nárok  

na podporu v rámci programu aktivní politiky zaměstnanosti místo osoby, která tento nárok 

nemá. I když nárok nemá, byla by zaměstnána i bez podpory, ale kvůli osobě s podporou  

o zaměstnání přichází. Nesníží se tedy nezaměstnanost, neboť pracovní místo existovalo. 

Navíc je substituce spojena s finančními náklady, jež jsou většinou vysoké. Pouze  

u konkrétních skupin osob může být substituce žádoucí. 
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 Ve většině případů je obtížné změřit hodnotu mrtvé váhy, posunutí i substituce. Mnohdy  

je třeba faktory odhadnout a pomocí speciálních průzkumů odhady zpřesnit. Je však nezbytné 

je zohlednit při měření efektivnosti programů. 

Z dlouhodobého hlediska se totiž mohou objevit konkurenční požadavky na prostředky. 

Především se jedná o finanční prostředky, neboť programy zaměstnanosti by mohly vytlačit  

i jiná opatření hospodářské politiky, které by účinněji realizovala udržení zaměstnanosti  

či vytváření nových pracovních míst, jak píše Šimek (2007). 
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2 Politika zaměstnanosti Evropské unie  

 

Z hlediska vymezení politiky zaměstnanosti spadá tato politika mezi tzv. koordinované 

politiky EU3. Zaměstnanost a celkové fungování trhu práce členských států EU je vytyčeno 

jak v Lisabonské strategii, tak v Evropské strategii zaměstnanosti. Oba dokumenty definují 

směrnice a cíle, jež jsou podstatné pro fungování politiky zaměstnanosti jako celku. 

Členské státy realizují své politiky zaměstnanosti na základě cílů a nástrojů uvedených  

ve výše zmíněných dokumentech. Musí však brát v potaz konkrétní směry, které jsou 

nezbytné pro provádění daných politik. 

Tyto směry zahrnují: 

 aktivní a preventivní opatření pro nezaměstnané a neaktivní, 

 tvorba pracovních míst a podnikání, 

 řešení změn a posilování adaptibility a mobility na trhu práce, 

 podpora rozvoje lidského kapitálu a celoživotního vzdělávání, 

 zvyšování nabídky pracovních sil a podpora aktivního stárnutí, 

 rovnost pohlaví, 

 podpora integrace osob znevýhodněných na trhu práce a boj proti jejich diskriminaci, 

 na základě pobídek ke zvyšování atraktivity práce zajistit, aby se vyplatilo pracovat, 

 transformovat práci načerno a na řádné zaměstnávání, 

 řešení regionálních nerovností v zaměstnanosti. 

Legislativní rámec politiky zaměstnanosti jednotlivých členských států EU se opírá 

o dokumenty EU. Avšak EU nenabyla prozatím větších pravomocí v rámci politiky 

zaměstnanosti, proto je z velké části tato pravomoc ponechána v kompetenci jednotlivých 

členských států, jak uvádí Halásková (2008). 

                                                           
3 Koordinovaná politika EU znamená, že aktivita Evropské unie se v této oblasti zaměřuje na podporu hlavních 
směrů, na základě kterých vypracovávají jednotlivé členské státy Národní akční plány. 
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2.1 Sociálně-politický kontext Evropské unie 

 

Koncem 20. století se Evropa potýkala s velkým evropským problémem. V evropských 

zemích docházelo k vysokému nárůstu dlouhodobé nezaměstnanosti a k vyloučení 

znevýhodněných skupin obyvatelstva z trhu práce. Právě tyto aspekty vedly představitele 

Evropské unie k zamyšlení nad budoucím vývojem politiky zaměstnanosti. Důraz byl kladen 

na zvyšování zaměstnanosti a na sociální začleňování znevýhodněných osob do života 

společnosti.  

Na trhu práce byly identifikovány znevýhodněné skupiny, mezi něž patří:  

 mládež,  

 starší uchazeči o zaměstnání,  

 lidé se zdravotním postižením,  

 ženy,  

 příslušníci etnických menšin,  

 lidé s nízkou kvalifikací,  

 apod. 

V druhé polovině 90. let představitelé EU zahájili proces realizace Evropské strategie 

zaměstnanosti, v roce 2000 pak Evropský proces sociálního začleňování. V rámci pojímání 

politik byl uplatňován nový přístup, jehož cílem byla vzájemná provázanost mezi 

hospodářskou politikou, politikou zaměstnanosti a sociální politikou. 

Pro zvýšení sociální soudržnosti společnosti a zajištění politické stability Evropské unie byla 

důležitá jak podpora trvale udržitelného ekonomického rozvoje, tak vysoká zaměstnanost. 

Avšak i přes neustálý ekonomický růst docházelo v Evropě koncem 20. století k vysokému 

nárůstu nezaměstnanosti. Bylo proto nezbytné věnovat pozornost vyváženému vztahu mezi 

ekonomickým rozvojem, politikou zaměstnanosti a sociální politikou. Teoretikové se opírali  

o myšlenku, že ekonomický růst je základní podmínkou pro zvýšení zaměstnanosti a také pro 

zabezpečení sociální soudržnosti společnosti. Tato myšlenka, doplněna o vhodně cílenou 

politiku zaměstnanosti a sociální politiku, měla přispět k tomu, aby pracovní síla byla 

výkonná, kvalifikovaná a motivovaná, čímž přispěje k udržitelnému ekonomickému růstu.  
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Cílem hospodářské politiky je dlouhodobě dosahovat ekonomického růstu  

i konkurenceschopnosti. Cílem politiky zaměstnanosti a sociální politiky je dosažení vysoké 

míry zaměstnanosti a přiměřené kvality života, což přispěje k vytvoření soudržné  

a politicky stabilní společnosti. 

Ani politika zaměstnanosti, ani sociální politika však není realizována na úrovni mezinárodní 

úrovni, ba dokonce za ni EU nenese odpovědnost. Odpovědnost za činnosti v oblasti těchto 

politik spadá do kompetencí jednotlivých členských států. Evropská unie se i tak angažuje. 

Vydává směrnice a doporučení, jež jsou závazná pro všechny členské země EU. Navíc EU 

sleduje a vyhodnocuje změny v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování.  

Je to dáno především tím, že politika zaměstnanosti a sociální politika je zakotvena 

v základních dokumentech EU.  

Výrazná změna v těchto oblastech nastala v období vzniku Smlouvy o založení Evropského 

společenství v rámci zasedání Evropské rady v roce 1997. Ve smlouvě na podporu 

zaměstnanosti je zakotven evropský koordinační proces, což umožňuje EU jednat jménem 

členských zemí v přidělených pravomocech, viz Kotýnková (2006). 

 

2.2 Vývoj politiky zaměstnanosti EU 

 

Politika zaměstnanosti EU se vyvíjela již od samotného počátku fungování Evropského 

společenství. Evropské společenství vzniklo na základě Římské smlouvy z roku 1957. Jednou 

z kapitol této smlouvy byla také „sociální politika“, která si kladla za cíl zajistit sociální 

zabezpečení a realizaci politiky zaměstnanosti. V té době nebyla politice zaměstnanosti 

věnována dostatečná pozornost. Zvrat nastal koncem 20. století, kdy se nezaměstnanost stala 

evropským problémem. Po desetiletí vývoj politiky zaměstnanosti i sociální politiky prošel 

mnoha vývojovými etapami. 

 Prvním významný posun v této oblasti byl spojen se založením Evropského společenství. 

Kromě přijatých společných pravidel pro trh práce, byla věnována pozornost především 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a rovnému zacházení. V návaznosti na problematiku 

tehdejší doby vznikl v roce 1960 Evropský sociální fond, jež představoval jediný nástroj  

pro boj s nezaměstnaností. V té době ještě nezaměstnanost v Evropě nedosahovala rizikových 

hodnot, a proto politika zaměstnanosti nepatřila mezi prioritní oblasti. V roce 1993 vyzvala 
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Evropská Rada Evropskou komisi, aby předložila dokument, který by obsahoval strategii 

vedoucí ke snížení nezaměstnanosti a zvýšení ekonomického růstu s pozorností zaměřenou  

na rozvoj lidských zdrojů. Tímto dokumentem se stala Bílá kniha „Růst, 

konkurenceschopnost, zaměstnanost – výzvy a cesty vpřed pro 21. století“. Bílá kniha se stala 

základnou pro diskuzi zaměřenou na problematiku tvorby pracovních míst a zvláště na 

vytváření lepších pracovních příležitostí.  Díky této diskuzi se politika zaměstnanosti stala 

jednou z prioritních politik. V roce 1994 přijala Evropská rada první společný program pro 

snížení nezaměstnanosti.  

Dalším důležitým dokumentem z roku 1993, který přispěl k rozvoji politiky zaměstnanosti, 

byla Zelená kniha o evropské sociální politice. Na tyto dva dokumenty navázala Bílá kniha  

o evropské sociální politice, jež upozorňovala na problematiku pasivní solidarity. Tedy  

na přerozdělování příjmů směrem od pracovně činného obyvatelstva, k těm, kteří práci 

nemají, aniž by byli motivováni k hledání, přijetí a udržení zaměstnání.  

V tomto období vznikl mimo jiné i Essenský program, který představoval první krok  

ke koordinaci politik zaměstnanosti členských zemí a také k posílení pozice evropských 

institucí.  Program sice vycházel z teoretických východisek obsažených v dokumentech, jež 

předložila Evropská komise v první polovině 90. let, avšak nebyl závazný, neboť mu chyběl 

právní základ včetně dlouhodobé vize. Essenský program usiloval o snížení nezaměstnanosti 

pomocí strukturálních opatření zaměřených na trh práce a  také pomocí uplatnění prvků 

aktivní solidarity, jak píše Dvořáková a kol. (2007). 

Významný pokrok nastal v roce 1997, kdy byla na zasedání Evropské rady v Amsterodamu 

podepsána Smlouva o založení Evropského společenství. Smlouva obsahovala významné 

kapitoly týkající se evropské politiky zaměstnanosti. Nejdůležitější kapitolu přestavovala 

kapitola s názvem „Zaměstnanost“, jež řešila otázky zaměstnanosti a koordinace politiky 

zaměstnanosti členských zemí. Představitelé zvláštního zasedání Evropské rady, konaného 

v Lucemburku v listopadu 1997, přijali soubor prvních evropských směrnic zaměstnanosti. 

Všeobecným cílem těchto směrnic bylo rozvíjet aktivní politiku trhu práce tak, aby místo 

vyplácení sociálních dávek nezaměstnaným, byla zdůrazněna preventivní a aktivační opatření 

trhu práce. Opatření jsou zaměřena především na zvýšení schopnosti uchazeče najít  

si zaměstnání, na připravenost k podnikání i na zajištění adaptability podniků. Členským 

zemím vznikla od roku 1998 povinnost každoročně sestavovat národní plány zaměstnanosti. 
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Koncem roku 2000 Evropská rada zasedala v Nice, aby rozhodla o modernizaci Evropského 

sociálního modelu, neboť modernizace vycházela ze strategického cíle – posílení sociální 

soudržnosti. Bylo zapotřebí, aby členské státy sestavovaly své dvouleté národní plány boje 

proti chudobě a sociálnímu vyloučení, viz Kotýnková (2006).  

 

 

2.2.1 Evropská strategie zaměstnanosti 

 

Jak už bylo výše zmíněno, o politice zaměstnanosti se vědělo již při vzniku Evropského 

společenství. Avšak až v rámci Amsterodamské smlouvy z roku 1997 se začalo hovořit  

o politice zaměstnanosti jako o evropskému úkolu, jež byl zakotven do základních dokumentů 

Evropské unie. Především v článku 2 Smlouvy o založení Evropského Společenství  

a v článku 2 Smlouvy o Evropské unii. Zvláštní zasedání Evropské rady, které proběhlo 

v Lucemburku, mělo za úkol vyřešit problematiku: 

 vysoké evropské nezaměstnanosti, 

 nízké tvorby pracovních míst a  

 nízké míry ekonomické aktivity obyvatelstva. 

V článku 2 Smlouvy o založení Evropského společenství byl stanoven úkol Společenství, 

v němž je napsáno: 

„…. úkolem je podporovat harmonický, vyrovnaný a trvale udržitelný ekonomický rozvoj, 

vysokou úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, rovnost mužů a žen, udržitelný a neinflační 

růst, vysoký stupeň konkurenční schopnosti a konvergence ekonomické výkonnosti, vysokou 

úroveň ochrany a zlepšování kvality životního prostřední, zvyšování životní úrovně a kvality 

života a ekonomickou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy.“, viz Článek 2 

Smlouvy o založení Evropského společenství (1997). 

Pro dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti bylo potřeba zajistit: „…. podporu koordinace 

politik zaměstnanosti členských států s ohledem na posilování jejich účinnosti rozvíjením 

koordinované strategie zaměstnanosti.“, viz Článek 3 odst. 1 písm. i) Smlouvy o založení 

Evropského společenství (1997). 
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V hlavě VIII Amsterodamské smlouvy je zařazena kapitola o zaměstnanosti, která vymezuje 

tuto politiku jako oblast společného zájmu. Na základě následujících ustanovení článků  

125-130 byl stanoven základní rámec koordinace politik zaměstnanosti: 

 Cíl rozvoj koordinované strategie zaměstnanosti, tedy zvyšování kvalifikace, 

vzdělávání a flexibility pracovníků i trhů práce, je realizován v rámci politik 

jednotlivých členských států. 

 Nově byl Evropskou radou ustanoven Výbor pro zaměstnanost, jehož úkolem  

je zabezpečit koordinovanost strategie zaměstnanosti. 

 Členské státy se zavázaly každý rok předkládat zprávu o důležitých opatřeních 

přijatých na poli zaměstnanosti. Úkolem Evropské rady je proto přezkoumávat 

orientační směry členských zemí, které jsou stanoveny ve zprávě. 

Samotná Evropská strategie je založena na dvou prvcích, a to na otevřené metodě 

koordinace a na společném rámci tvořeným směrnicemi zaměstnanosti.  

Otevřená metoda koordinace je založena na principu přijímání společně dohodnutých cílů 

na úrovni Evropské Unie. Každá členská země musí vypracovat národní plány zaměstnanosti, 

jež obsahují konkrétní opatření k dosažení společných vytyčených cílů. Zpětnou vazbou je 

kontrolní mechanismus ze strany EU, který dává podněty k přezkoumání cílů evropské 

politiky zaměstnanosti, čímž podporuje vzájemnou výměnu zkušeností, tzv. „dobré příklady 

z praxe“. 

Otevřená metoda koordinace je založená na pěti základních prvcích: 

 subsidiarita, 

 řízení podle cílů, 

 konvergence, 

 kontrola, 

 integrovaný přístup. 

Z těchto pěti principů otevřená metoda koordinace vychází. Je však nezbytné,  

aby byly stanoveny její základní prvky, na základě kterých jsou realizovány principy: 

 je potřeba stanovit směrnice pro realizaci strategie zaměstnanosti, 
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 musí být stanoveny vhodné kvantifikované a kvalifikované ukazatele, 

 směrnice jsou přeneseny do národních strategií a jsou stanoveny specifické cíle  

a nástroje, které berou ohled na národní a regionální podmínky, 

 vše je doplněno periodickým monitorováním, evaluací i peer review setkáním. 

Proces koordinované politiky zaměstnanosti podporuje sbližování politik členských zemí. 

Země se zavázaly plnit společně dohodnuté cíle a podrobily se morálnímu nátlaku,  

jež vyplývá z kontrolního mechanismu zaměřeného na přezkoumání plnění společně 

dohodnutých cílů, viz EUROPA.EU (2015). 

Akční rámce Evropské strategie zaměstnanosti – směrnice zaměstnanosti není právně 

závaznou normou. Celkový akční rámce byl rozdělen do čtyř pilířů, z nichž bylo poté 

odvozeno 19 směrnic: 

 První pilíř – Zaměstnavatelnost (schopnost k zaměstnávání) 

 Druhý pilíř – Podnikatelství 

 Třetí pilíř – Adaptabilita 

 Čtvrtý pilíř – Rovné příležitosti. 

Směrnice zaměstnanosti, určené pro členské státy Evropské Unie, byly průběžně zpřesňovány  

a počátkem roku 2001 byly inovovány Dokumentem  2001/63/ES: Rozhodnutí Rady ze dne  

19. ledna 2001. V rámci čtyř pilířů bylo přijato 18 inovovaných směrnic zaměstnanosti,  

které byly shrnuty v plném znění v příloze 2. Byly přijaty některé nové směrnice, jiné 

směrnice byly shrnuty do jedné, anebo byla řada směrnic rozšířena. Zařazení nových směrnic 

představovalo reakci na posun v evropské realitě. Neboť Evropská unie zaznamenávala 

problém stárnutí evropské populace, problém sociálního vylučování celých skupin 

obyvatelstva z trhu práce a také problém regionálních rozdílů i zaostávajících regionů. 

V roce 2003 proběhlo první zhodnocení pětiletého fungovaní a plnění Evropské strategie 

zaměstnanosti. Bylo patrné, že sice došlo na evropském trhu práce ke zlepšení a snížení 

nezaměstnanosti, avšak pro další vývoj sociálně-ekonomické reality Evropské unie bylo 

zapotřebí navrhnout nové priority.  Mezi tyto priority patří: 

 plná zaměstnanost,  

 vytváření pracovních míst s vyšší kvalitou (flexibilita trhu práce), 
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 sociální začleňování dlouhodobě nezaměstnaných pomocí trhu práce, jak uvádí Šimek 

(2007). 

 

2.2.2 Evropský pakt zaměstnanosti 

 

Evropský pakt zaměstnanosti byl přijat Evropskou radou v roce 1999 s cílem rozšířit 

Evropskou strategii zaměstnanosti. Pakt představoval jakýsi dialog zaměřený na výměnu 

zkušeností z oblasti mzdové politiky a také dialog představitelů z rozličných oblastí. Mělo být 

zajištěno, aby „aktéři“ mohli „při zachování své současné odpovědnosti a nezávislosti 

provádět smíšenou politiku, tedy politiku podporující ekonomický růst a zaměstnanost při 

cenové stabilitě“, jak píše Duková, Duka a Kohoutová (2013). 

Přípravou a tvorbou Paktu zaměstnanosti se zabývala především Evropská komise, členské 

země a evropští sociální partneři, kteří odsouhlasili tři prioritní cíle: 

 přispět k zlepšení daňové a mzdové politiky, politiky všeobecné ekonomické stability  

a podpořit zejména snížení daňového i odvodového zatížení práce, 

 i nadále realizovat Evropskou politiku zaměstnanosti, 

 podporovat strukturální reformy ke zlepšení hospodářské soutěže a fungování trhu 

zboží, služeb a kapitálu. 

Společně s Paktem zaměstnanosti bylo přijato prohlášení členských zemí  

a evropských sociálních partnerů, které představovalo výzvu k makroekonomickému dialogu 

mezi odborníky z oblasti daňové, mzdové a peněžní politiky. Odborníci především zkoumali 

co by přispělo k zlepšení situace na trhu práce, jak uvádí Kotýnková (2006). 

 

2.2.3 Evropská strategie obnovy a rozvoje Evropské unie (Lisabonská strategie) 

 

Dalším významný pokrok nastal, když Evropská rada v roce 2000 na svém zasedání přijala 

Strategii obnovy a rozvoje Evropské unie pro období 2001-2010, pro niž se vžil název 

Lisabonská strategie. Představitelé EU se zavázali vnést do evropského pojímání politik nový 

přístup, který by zajistil provázanost mezi hospodářskou, sociální politikou a politikou 

zaměstnanosti.  
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Cíl Lisabonské strategie byl následující:  

„Stát se co nejvíce konkurenceschopnou a dynamickou ekonomikou světa založenou  

na znalostech, která je schopná trvale udržitelného rozvoje a nabízí stále více lepších 

pracovních příležitostí a větší sociální soudržnosti“. 

Bylo nezbytné provést „radikální transformace evropské ekonomiky“. Neboť EU musela čelit 

novým podmínkám mezinárodního obchodu, rostlo konkurenční prostředí, EU výrazně 

zaostávala v oblasti technologie za USA a Japonskem a navíc se i nadále potýkala s vysokou 

nezaměstnaností.  Poprvé se začalo diskutovat také o problému stárnoucího evropského 

obyvatelstva, s čímž byl neodmyslitelně spojen problém udržitelnosti systémů sociálního 

zabezpečení a penzijních systémů, jak zmiňuje Kotýnková (2006). 

Již dříve představitelé EU vypracovali několik programů na podporu snížení nezaměstnanosti  

a naopak zvýšení konkurenceschopnosti, ale teprve až Lisabonská strategie odpovídala  

na potřeby nové ekonomiky, založené na znalostech a využití informačních i komunikačních 

technologiích. Stala se tak sociálně-ekonomickou strategií EU. 

Strategie byla založena na předpokladu, že ekonomický růst bude ročně ve výši 3 %, čímž 

vzniknou vhodné podmínky pro plnou zaměstnanost. V oblasti politiky zaměstnanosti  

to představovalo zvýšit přírůstek zaměstnanosti tak, aby k roku 2010 dosáhla míra 

zaměstnanosti v EU v průměru 70 %. Realizace strategie se měla obejít bez vytvoření nových 

institucí. Zhodnocení průběhu strategie bylo zajištěno Komisí, jež měla každoročně 

vypracovávat jak zprávu o plnění cílů vymezených strategií, tak zprávu o konkurenčním 

postavení EU ve světě. 

Aby mohly být naplněny výše zmíněné cíle, bylo nezbytné provést reformy v těchto 

oblastech: 

 Zaměstnanost – motivovat nezaměstnané k nalezení zaměstnaní, ale také k hledání, 

přijetí a udržení zaměstnaní.  

 Znalosti, inovace a dynamika podnikání – zlepšit přístup ke kvalitnímu vzdělání  

a následné podpoře povolání, zajistit vzájemnou provázanost mezi školským 

systémem a trhem práce. 

 Ekonomická reforma – reforma trhů, zboží, služeb a kapitálových trhů – přispět 

k rozvoji těchto oblastí vnitřního trhu a zaměřit se na podporu hospodářské soutěže  

a sladit daňovou politiku. 
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 Sociální soudržnost – přispět k lepšímu sociálnímu začleňování a snižovat 

dlouhodobou nezaměstnanost. 

 Environmentální rozměr udržitelného rozvoje – přijetí Strategie udržitelného 

rozvoje přispěje k řešení problémů v oblasti životního prostředí – klimatické změny, 

vyčerpání přírodních zdrojů, znečištění půdy, využívání chemických látek a jejich 

dopady na životní prostředí, viz EUROSKOP.CZ (2005).  

 

2.2.3.1 Kokova zpráva 

 

Koncem roku 2004 byla pověřena Komisí skupina odborníků, aby zhotovila zprávu,  

která zhodnotí dosavadní fungování Lisabonské strategie. Jednalo se o rozbor dosaženého 

stavu Lisabonské strategie s návrhy na další postup. Skupinu vedl bývalý nizozemský 

předseda vlády Wim Kok. Dá se konstatovat, že se úkolu zhostil velmi dobře, neboť předložil 

veřejnosti materiál, který vůbec poprvé občanům srozumitelně vysvětluje, o čem vlastně 

Lisabonská strategie pojednává.  

Ve zprávě bylo uvedeno, že se sice podařilo EU zvýšit počet nových pracovních míst,  

ale tento cíl se jevil do roku 2010 jako celek nesplnitelný. Zpráva byla velmi pesimistická  

a konstatovala, že se jedná o „promarněné šance“, doplněné celkovým „zklamáním  

nad vývojem evropské ekonomiky“. Navíc podíl investice do výzkumu a vývoje v HDP 

stagnoval a ekonomické reformy byly nedostačující. Hlavní příčinou neúspěchu této strategie 

však byl fakt, že většina členských států EU nepřijala strategii jako svoji hlavní výzvu,  

ale podporovala ji pouze globálně. Vyhlídky na splnění Lisabonské strategie se také 

zkomplikovaly v důsledku rozšíření EU v roce 2004 o 10 nových členů. Tyto nové země  

se totiž potýkaly s větší nezaměstnaností, s nižší produktivitou práce a s menšími výdaji  

na výzkum. Veškeré výše zmíněné aspekty vedly k tomu, že „příliš mnoho cílů bylo vážně 

ohroženo“, viz EUROSKOP.CZ (2005). 

Na základě podrobného zkoumání se dá říci, že Kokova zpráva odhalila většinu příčin 

vedoucích k nenaplnění Lisabonské strategie. Mezi tyto příčiny patří: 

 Optimistická očekávání o míře růstu. V druhé polovině 90. let 20. století se dařilo 

zemím EU dosahovat přírůstků blížících se 3% ročně. Avšak začátkem 21. století  

se ekonomické klima nejen v Evropě, ale také v globálním světě značně zhoršilo. Celý 



 
 

34 
 

svět postihla dvouletá recese, navíc byly na USA spáchány teroristické útoky,  

což zapříčinilo oslabení investiční činnosti, rapidně se snížily výdaje do vědy  

a výzkumu, ekonomika zaznamenávala malé přírůstky produktivity práce a členské 

země EU nebyly ochotny provádět ekonomické reformy. Ve zprávě bylo uvedeno,  

že „kvůli strukturálním potížím a malé poptávce se výkonnost národních ekonomik 

oslabila a bylo obtížné realizovat Lisabonskou strategii“. 

 Euforie z nových technologií (ICT). Právě v této oblasti se Evropa inspirovala  

u USA, avšak výsledek nebyl natolik znatelný. Zatímco v USA aplikace nových 

technologií v nejrůznějších oborech přispěla k relativně vysokým přírůstkům 

produktivity, v Evropě byl účinek nových technologií podstatně nižší. I tak bylo 

zapotřebí vytvořit informační spolčenost pro všechny a podnítit růst IT sektoru a jeho 

proniknutí do všech hospodářských odvětví. Je však nezbytné odstranit mnoho bariér 

v oblasti podnikatelského prostředí a realizovat reformy na trhu práce, služeb, kapitálu 

a zajistit plnou integraci finančních trhů. 

 Neúměrné rozšíření lisabonské agendy. Z počátku Lisabonská strategie sestávala  

ze tří pilířů – ekonomického, sociálního a ekologického, které byly rozvedeny  

do devíti směrů. Postupné doplňování dalších údajně opět „vysoce prioritních“ 

programů zapříčinilo, že v roce 2004 již existovalo 120 akčních programů, a tudíž i 

priorit. Lisabonská strategie se tak příliš rozrostla a oplývala „neúnosným množstvím 

priorit s nestejným přínosem k vlastnímu cíli strategie“. Není proto divu, že Wim Kok 

podotkl, že Lisabon „pojednává o všem, a tudíž o ničem“. 

 Způsob řízení nové strategie. Jak již byl výše zmíněno, pro řízení a hodnocení 

využívá EU nové metody koordinace, jež je založena na principu „morálního nátlaku“, 

nikoli na základě příkazů. Proto je zřejmé, že tato metoda řízení může mít výsledky 

pouze tehdy, pokud jednotlivé členské země přijmou strategii plně za svou  

a disciplinovaně plní společně přijaté cíle. Tzn., že členské země musí převzít svůj díl 

odpovědnosti a vnímat strategii jako své poslání, které je potřeba naplnit. Dosud však 

členské země nepřijaly strategii plně za svou. Wim Kok proto ve zprávě navrhl,  

aby jednotlivé členské země přijaly národní akční plán k plnění Lisabonu a aby byla 

v každé vládě pověřena osoba, která bude odpovědná za „provádění“ strategie.  

 Konflikt cílů. V rámci Lisabonské strategie byly vytyčeny tři hlavní cíle – 

ekonomický, sociální a ekologický. Je však velmi obtížné nalézt rovnováhu mezi třemi 
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pilíři Lisabonské strategie.  Právě rozpory mezi cíli se podepsaly na výsledcích nové 

strategie. Wim Kokova zpráva udává, že cílem Lisabonské strategie je zvýšit růst  

a zaměstnanost v Evropě a „zakotvit sociální soudržnost a ochranu životního 

prostředí“ v tomto růstovém procesu.  Ekonomika se proto neobejde bez tzv. tvrdých 

opatření. Princip spočívá v tom, že vysoké sociální a ekologické standardy je možné 

zajistit pouze v rostoucí a neustále inovující ekonomice s vysokou zaměstnaností  

a rychle rostoucí produktivitou. Provedení zásadní změny přispěje k důležitému  

a závažnému posunu proti přístupu k lisabonskému procesu. 

 Nedostatečná informovanost evropské veřejnosti. Evropská veřejnost v podstatě 

nemá tušení o čem Lisabonská strategie je a jak se dotýká životních podmínek 

jednotlivých občanů EU.  Evropská komise během čtyř let nevydala žádnou publikaci, 

ve které by srozumitelně představila tuto strategii. Jedním z doporučení Wim Koka  

je představit Lisabonskou strategii evropské veřejnosti, a tím zajistit tlak veřejnosti  

na vlastní vlády. Což přispěje k realizaci strategie jednotlivými členskými zeměmi 

EU. 

Kromě pesimistických předsudků zpráva také přináší výčet priorit pro další postup s návrhy, 

 co je potřeba v dosavadních přístupech změnit. Již v roce 2003 bylo z posudků Komise 

zřejmé, že „rychlost a hloubka pokroku je všeobecně nedostatečná k tomu, aby bylo možno 

dosáhnout cílů stanovených v Lisabonu pro rok 2010“, viz EurActiv.cz (2004). 

I přes tyto nedostatky Wim Kokova zpráva označila Lisabonskou strategii za správnou volbu 

pro budoucí vývoj EU. Neboť obchodním rivalem už není pouze USA, ale také Čína a Indie. 

Proto bylo nezbytné se ponaučit z nedostatků dosavadní strategie a nastartovat novou 

strategii, která zajistí její realizaci prostřednictvím jednotlivých vlád členských zemí. Wim 

Kokova zpráva proto obsahovala 5 priorit, na které se má EU zaměřit, aby naplnila cíle nové 

Lisabonské strategie: 

 Vytváření znalostní společnosti. 

 Dokončení vnitřního trhu a podpora soutěže. 

 Příznivé klima pro podniky. 

 Pružný a integrovaný trh práce. 

 Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj. 
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Na základě zprávy zhotovené expertní skupinou v čele s Win Kokem zpracovala Evropská 

komise pro jarní zasedání Evropské rady v roce 2005 tzv. Střednědobé hodnocení Lisabonské 

strategie. Byly navrženy tři bloky, které se dále člení na 10 prioritních oblastí. Je potřeba 

učinit Evropu atraktivnějším místem pro investice a zaměstnání, podporovat znalosti  

a inovace pro růst a v neposlední řadě vytvářet více lepších pracovních míst, viz Integrovaný 

portál MPO (2005). 

 

2.2.4 Nový začátek Lisabonské strategie 

 

Na základě hodnocení vypracovaného skupinou nezávislých expertů proběhla v roce 2005 

revize Lisabonské strategie, neboť postup při dosahování cílů v rámci Lisabonské strategie 

byl pomalý. Revize stanovila tzv. „Nový začátek Lisabonské strategie“, který „…vytyčuje 

způsob, jakým je možné spolupracovat v zájmu budoucnosti Evropy a přivést lisabonský 

proces zpět do správného kursu“. I nadále byl kladen důraz na zvyšování 

konkurenceschopnosti, produktivity a zaměstnanosti, avšak do pozadí se dostává ekologická 

ochrana a vysoká sociální ochrana.  

Evropská komise doporučila Evropské radě, aby zahájila nové Partnerství pro růst  

a pracovní místa, což by mělo napomoci k naplnění společného cíle, a to urychlit reformy, 

které jsou nezbytné k podpoře růstu a zaměstnanosti. Navíc je potřeba podpořit Lisabonský 

akční program a motivovat členské země, aby si vytvořily vlastní Národní lisabonské 

programy. 

I nadále bude Lisabonská strategie v rámci nového tříletého cyklu řízení využívat již existující 

nástroje pro koordinaci hospodářské politiky EU, a to především Integrované směry  

pro růst a pracovní místa 2005-2008.  

Předseda Evropské komise José Barroso řekl, že „….Evropa si nejdříve musí na štědrý 

sociální systém vydělat a právě ekonomický růst jí zajistí vysoké sociální a ekologické 

standardy“. 

Byly vytyčeny nové cíle: 

 výdaje do vědy mají dosahovat 3 % HDP, 

 podpora malého a středního podnikání, 
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 dokončení jednotného vnitřního trhu v oblasti služeb, 

 modernizace systémů důchodů a sociálního zabezpečení. 

Vzhledem k tomu, že novými cíli Lisabonské strategie jsou ekonomický růst a zaměstnanost, 

tak nástroji revidované strategie se staly Národní programy reforem. Tyto programy zajišťují 

vzájemnou provázanost v oblasti hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti a zároveň 

posilují politickou odpovědnost za naplňování obsahu Lisabonské strategie. Jedná se o tříleté 

programy, které mohou být dle potřeby politických změn revidovány, jak píše Dvořáková  

a kol. (2007). 

 

2.2.5 Strategie Evropa 2020 

 

Strategie Evropa 2020 představuje desetiletou strategii EU, jež měla poukázat na nedostatky 

obsažené v Lisabonské strategii a také na finanční i dluhovou krizi. Jedná se o projekt, který 

má vhodným způsobem reagovat na změny a problémy, se kterými se Evropská Unie 

potýkala v posledních letech.  

„Cílem této strategie je v příštím desetiletí dosáhnout nového růstu. Chceme,  

aby se v dnešním měnícím se světě v EU vytvořila inteligentní a udržitelná ekonomika, 

 která bude podporovat sociální začleňování. Tyto tři vzájemně provázané priority by měly 

EU i členským státům pomoci ke zvýšení zaměstnanosti a produktivity, i ke zlepšení sociální 

soudržnosti.“ 

Základem strategie se staly tři priority – růst inteligentní, udržitelný a podporující 

začleňování. Pomocí inteligentního růstu by měla EU budovat ekonomiku založenou na 

znalostech  

a inovacích. Udržitelný růst je druhou prioritou, jež se zaměřuje na vytvoření 

konkurenceschopné a ekologicky šetrné ekonomiky, která nebude tolik náročná na přírodní 

zdroje. Růst podporující začlenění působí na nezaměstnanost. Vysoká zaměstnanost má být 

doplněna hospodářskou, sociální a územní soudržností, jak uvádí Vochozka, Mulač a kol. 

(2012). Všechny tři priority jsou navrženy tak, aby se vzájemně doplňovaly a přispěly 

k naplnění vize, kterou si EU stanovila. 

V rámci těchto priorit bylo vymezeno pět cílů, které mají být splněny do roku 2020. 

K naplnění cílů mají napomoci aktivity provozované v rámci sedmi stanovených iniciativ. 
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Nové cíle byly navrženy tak, aby byly měřitelné, schopné zohlednit rozdílnosti v členských 

zemích a stanovené na základě spolehlivých údajů, čímž bylo zajištěno mezinárodní srovnání. 

Na základě výše zmíněných předpokladů byly vytyčeny pro rok 2020 tyto cíle: 

 75 % obyvatelstva ve věku 20 – 64 let by mělo být zaměstnáno. Procentní hranice  

se zvýšila z původních 69 % v roce 2010 na 75 %. Cíle má být dosaženo 

prostřednictvím vyššího zapojení žen a starších pracovníků do pracovního procesu. 

Také intenzivnější integrace migrující pracovní síly přispěje k vyšší zaměstnanosti. 

 3 % HDP EU by měla být investována do výzkumu a vývoje. Představitelé EU  

se zaměřují především na investice soukromé, neboť ty jsou oproti investicím 

veřejným nedostačující. 

 Mělo by také být dosaženo v oblasti klimatu a energie cílů „20-20-20“. Což znamená, 

že emise skleníkových plynu se mají snížit o 20 %, ba dokonce za příznivých 

podmínek až o 30 %. Dále se má zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 20 %  

a naopak snížit má se energetická náročnost o 20 %. 

 Pod hranicí 10 % by měl být podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku.  

Tato hranice se snížila z původních 15 %. Navíc by mělo nejméně 40 % mladší 

generace dosáhnout terciální úrovně vzdělání, což představuje o 9 % více, než bylo 

stanoveno před rokem 2010. 

 Počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 milionů a zároveň by se měl 

snížit v EU podíl chudých osob o 25 %. 

Mimo těchto pěti cílů, které jsou závazné pro všechny členské země EU, si měly jednotlivé 

členské země vytyčit národní cíle. Souhrn všech těchto cílů jednotlivých členských zemí tvoří 

tzv. evropské cíle. 

Nová strategie kromě pěti cílů definovala také sedm iniciativ. Většina iniciativ byla 

předložena již v roce 2010. Jedná se o spolupráci orgánů členských zemí a EU, jež je založena 

na vzájemné podpoře. V rámci priority inteligentní růst působí 3 iniciativy – inovace v Unii, 

Digitální program pro Evropu a Mládež v pohybu. Evropa méně náročná na zdroje  

a průmyslová politika pro éru globalizace jsou iniciativy, které spadají pod prioritu 

udržitelného růstu. Poslední priorita  - růst podporující začleňování se nejvíce vztahuje 

k politice zaměstnanosti. Iniciativa program pro nové dovednosti a nová pracovní místa 
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společně s platformou pro boj proti chudobě přispívá k vyšší zaměstnanosti. Z uvedených 

sedmi iniciativ se tři bezprostředně týkají politiky zaměstnanosti: 

 Iniciativou EU pro vzdělávání je „Mládež v pohybu“. Pomocí této iniciativy se mají 

zlepšit výsledky vzdělávacích systémů a měla by se také zvýšit mezinárodní 

atraktivita evropských vysokoškolských institucí. 

 Iniciativou EU pro zaměstnanost a dovednosti je „Program pro nové dovednosti  

a pracovní místa“. Jedná se o modernizaci pracovních trhů prostřednictvím usnadnění 

mobility pracovních sil a rozvoj dovedností v průběhu celého života za účelem 

zvýšení účasti na trhu práce a lepšího vyrovnání nabídky a poptávky na trhu práce. 

 Iniciativou EU pro boj proti chudobě je „Evropská platforma pro boj proti chudobě“. 

V rámci této iniciativy se má posílit sociální a územní soudržnost tak, aby výhody 

vyplývající z růstu a zaměstnanosti byly ve velkém měřítku sdíleny a lidem 

postiženým chudobou i sociálním vyloučením by bylo umožněno žít důstojně. 

K naplnění strategie a k dosažení společných cílů má přispět nejen přímá zodpovědnost států 

za implementaci výše zmíněných cílů, ale i koordinace Národních programů reforem, včetně 

každoroční zpětné vazby v podobě doporučení Evropské komise, viz EUROPA.EU (2010). 

 

2.3 Legislativní a finanční nástroje politiky zaměstnanosti EU 

 

Smysl a poslání politiky zaměstnanosti i sociální politiky je po celá desetiletí zakotven 

v základních dokumentech Evropské Unie, jež tvoří legislativní nástroje EU. Tím hlavním  

a zároveň základním dokumentem o ochraně sociálních práv je Evropská sociální charta 

z roku 1961. Charta je považována za instrument, který je obdobný Evropské úmluvě  

na ochranu lidských práv a základních svobod, zejména v oblasti základních hospodářských  

a sociálních práv. Revidovaná Evropská sociální charta z roku 1996 se zabývala především 

problémem nezaměstnanosti. Postupně vznikla nová ustanovení, která zaručují právo  

na ochranu při zaměstnávání, právo na důstojnou práci, právo na ochranu proti chudobě, 

právo na bydlení a jiné. 

Amsterodamská smlouva z roku 1997 představovala první legislativní pramen v oblasti 

politiky zaměstnanosti. Hlavy států a vlád členských států EU přijaly Dohodu  
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o zaměstnanosti, připojily ke Smlouvě o Evropském společenství novou kapitolu  

o zaměstnanosti. Navíc byla politika zaměstnanosti prohlášena za společný evropský úkol. 

V rámci procesu kontroly byla také vypracována Evropská strategie zaměstnanosti.  

Na základě tohoto dokumentu vypracovává Evropská komise Směrnice pro zaměstnanost. 

Hlavními finančními nástroji politiky zaměstnanosti EU jsou: 

 Evropský sociální fond, 

 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, 

 Program pro zaměstnanost a sociální inovace. 

Evropský sociální fond je finanční nástroj pro investice do lidského kapitálu, jež napomáhá 

k zvyšování kvalifikace pracovní síly. Podporuje rozvoj lidských zdrojů na trhu práce, 

zejména v rámci Národních akčních plánů zaměstnanosti. Avšak ne celá strategie se realizuje 

na národní úrovni. Svou důležitou úlohu mají také regionální a místní správy. 

Nařízení o Evropském sociálním fondu vytyčuje v rámci politiky zaměstnanosti 10 hlavních 

oblastí, jež jsou součástí akčních plánů zaměstnanosti členských států a jsou také součástí 

Evropské strategie zaměstnanosti: 

 Rozvoj a podpora aktivní politiky zaměstnanosti prostřednictvím prevence a boje proti 

nezaměstnanosti. 

 Integrace dlouhodobě nezaměstnaných a mladých lidí do pracovního procesu. 

 Podpora rovných příležitostí pro všechny v přístupu na trhu práce se zvláštním 

důrazem na ty, kterým hrozí vyloučení ze společnosti. 

 Podpora a zlepšování školení, vzdělávání a poradenství jako součást politiky 

celoživotního vzdělávání s cílem zlepšit přístup na trh práce, lepší začleňování na trh 

práce, zlepšit a udržet zaměstnavatelnost, podpořit profesní mobilitu. 

 Podpora kvalifikované, vzdělané a přizpůsobivé pracovní síly, inovací a flexibilní 

organizace práce, rozvoje podnikání, včetně podmínek umožňujících vytváření 

pracovních míst. 

 Snaha o zajištění stejných příležitostí na trhu práce. 

 Pomoc lidem, jimž hrozí sociální vyloučení. 
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 Zvýšit kvalitu institucí trhu práce a systémů sociálních a pečovatelských služeb. 

 Podpora přizpůsobení veřejné správy probíhajícím změnám. 

 Konkrétní opatření na zlepšení přístupu žen na trh práce, lepší rozvoj pracovní kariéry 

a přístup žen k novým pracovním příležitostem, jak píše Halásková (2008). 

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizace financuje pomoc pro pracovníky (osoby 

samostatně výdělečně činné, pracovníci s dočasnou smlouvou i na dobu neurčitou, mladí 

nezaměstnaní), kteří byli propuštěni v důsledku velkých strukturálních změn  

v rámci celosvětového obchodu, jež souvisí s globalizací. Prostředky z EGF jsou využity 

v případě, kdy podnik propustil více než 500 pracovníků, nebo došlo v určitém odvětví 

k masivnímu propouštění v jednom, nebo více sousedních regionů. Tato pomoc  

je poskytována jednorázově.  

Z prostředků fondu je možné spolufinancovat projekty zaměřené především na: 

 pomoc při hledání práce, 

 poradenství v oblasti profesionálního rozvoje, 

 vzdělávání, odbornou přípravu a rekvalifikaci, 

 coaching a mentoring, 

 podnikání a zakládání podniku. 

Program pro zaměstnanost a sociální inovace je určen pro sdílení osvědčených postupů, 

budování kapacit a testování inovačních politik. Tento program sjednocuje tři dosud 

samostatně existující programy – program PROGRESS, síť EURES a Evropský nástroj 

Mikrofinancování. Mezi hlavní cíle vztahující se k politice zaměstnanosti patří: 

 posilovat know-how, kapacity a odpovědnost při dosahování cílů Unie v oblasti 

zaměstnanosti a pracovních podmínek, 

 podporovat geografickou mobilitu pracovníků a zvýšit pracovní příležitosti rozvíjením 

trhů práce v Unii, 

 podporovat zaměstnanost a sociální začleňování pomocí zvyšování dostupnosti  

a přístupnosti k mikroúvěrům pro ohrožené skupiny obyvatel a pro mikropodniky. 
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2.4 Institucionální nástroje politiky zaměstnanosti 
 

Politika zaměstnanosti je na nadnárodní úrovni realizována prostřednictvím EU a jejich 

institucí. Mezi ty nejdůležitější subjekty nadnárodní politiky zaměstnanosti řadíme instituce 

EU, síť veřejných služeb zaměstnanosti EURES, instituce EU a Evropský úřad pro výběr 

personálu.  

Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise jsou instituce, které působí v oblasti 

politiky zaměstnanosti na úrovni EU. Poradními orgány těchto institucí jsou: 

 výbor pro zaměstnanost, 

 výbor pro zaměstnanost: pracovní skupina pro indikátory zaměstnanosti práce, 

 výbor pro zaměstnanost: ad hoc pracovní skupina pro koordinaci politik v oblasti 

zaměstnanosti a trhu práce, 

 poradní výbor pro realizace motivačních opatření Společenství v oblasti 

zaměstnanosti, 

 asistenti generálních ředitelů veřejných služeb zaměstnanosti, 

 pracovní skupina pro EURES. 

 

Evropské služby zaměstnanosti neboli služba EURES poskytuje veřejné služby 

zaměstnanosti ve všech 27 členských státech EU, dále v Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku, 

které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru.  

Mezi základní úkoly sítě EURES patří poskytování služeb všem občanům a zaměstnavatelům, 

kteří mají zájem využívat svého práva volného pohybu osob. Tyto služby jsou poskytovány 

dvěma cestami – prostřednictvím databáze zveřejněné na EURESU, anebo prostřednictvím 

informačních a poradenských služeb. Jedná se o poradce a kontaktní pracovníky EURESU, 

 kteří působí na úřadech práce v jednotlivých zemích. 

Významnou roli sehrává síť v přeshraničních regionech, zejména ve spádové oblasti 

zaměstnanosti. Zde dochází k přeshraničnímu dojíždění za prací. Pracovníci  

jsou konfrontováni s odlišnými národními zvyklostmi a právními systémy, denně se setkávají 

s administrativními, právními nebo daňovými překážkami bránícími jejich mobilitě.  
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Síť EURES představuje skupinu spolupracujících orgánů usilujících o uspokojení poptávky 

po informacích a koordinaci související s mobilitou v hraničních regionech. Kromě Evropské 

komise do sítě patří: 

 veřejné služby zaměstnanosti, 

 služby poskytující odborné vzdělávání,  

 organizace zaměstnavatelů a odborové svazy,  

 místní orgány a instituce zabývající se problémy souvisejícími se zaměstnaností  

a odborným vzděláváním. 

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) funguje od roku 2003. Jeho úkolem  

je připravovat otevřená výběrová řízení pro výběr vysoce kvalifikovaných pracovníků  

pro všechny instituce Evropské unie. Jedná se o výběr dočasných pracovních sil s nezbytnou 

odborovou kvalifikací a jazykovými schopnostmi pro pomoc institucím EU s přípravou  

na rozšíření. 

Úřad spojuje zdroje z různých evropských institucí, čímž zajišťuje lepší plánování  

a organizace náboru úředníků EU., viz Halásková (2008). 

 

2.5 Politika hospodářské a sociální soudržnosti 

 

Politika hospodářské a sociální soudržnosti neboli kohézní či regionální politika, je jedním 

z důležitých pilířů Společenství. Tato politika se zaměřuje na regiony členských zemí. Usiluje 

o vyrovnání hospodářských a sociálních rozdílů, čímž přispívá k budování jednotného trhu. 

Politika hospodářské a sociální soudržnosti prošla za dobu své existence rozsáhlým vývojem. 

Zprvu se na ni pohlíželo jako na politiku, která má podporovat regiony postižené útlumem 

těžkého průmyslu i na zaostalé venkovské regiony. Později se hlavním cílem této politiky 

stalo učinit z  EU konkurenceschopnou integraci, jež bude schopna čelit výzvám 21. století.  

Samotný vznik politiky hospodářské a sociální soudržnosti se datuje do 70. let, neboť  

do evropského Společenství vstoupily státy, které měly méně rozvinutou ekonomiku,  

nebo trpěly silnými regionálními disparitami. Již v roce 1972 byla politika považována  

za „zásadní faktor posilování Společenství“, avšak legislativní rámec byl vymezen až v roce 

1986.  
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Po přijetí Jednotného evropského aktu se hospodářská a sociální soudržnost stala jedním 

z cílů Společenství. Navíc byly zavedeny základní principy politiky soudržnosti, mezi něž 

patří koncentrace, programování, partnerství a doplňkovost. O dva roky později byl poprvé 

navýšen rozpočet strukturálních fondů. Další navýšení rozpočtu pro strukturální fondy bylo 

schváleno po summitu v Edinburghu. Rozpočet již tehdy představoval jednu třetinu rozpočtu 

EU. 

Další významné změny nastaly v roce 1993. Spolu s přijetím Maastrichtské smlouvy byl 

zaveden nový nástroj – Fond soudržnosti, vznikla nová instituce Výbor regionů a byl zaveden 

nový princip subsidiarity, viz EUROSKOP.CZ (2005). 

 Avšak ta zásadní změna nastala až v roce 2000. Lisabonská strategie, posilněna dalším 

rozšířením EU o nové země, ovlivnila vývoj této politiky na budoucích deset let. Lisabonská 

strategie vznikla v období příznivého ekonomického růstu doprovázeného relativně 

uspokojivou pracovní sílou a nízkou inflací, proto není divu, že také cíle této strategie byly 

optimističtější než se po sléze jevily. Tyto obavy se projevily již v prvních letech realizace 

strategie. Evropská unie nedokázala naplnit cíle Lisabonské strategie. Nestala  

se nejdynamičtější ekonomikou světa, ba dokonce ekonomický růst dosahoval polovičních 

hodnot než bylo požadováno. Ve zprávě o zaměstnanosti z roku 2005, jež předložila Evropská 

komise v roce 2005, bylo uvedeno: „… situace na pracovním trhu se pro mladé lidi, 

dlouhodobě nezaměstnané a pracovníky s nízkou kvalifikací dále zhoršila“. 

 Navíc rozšíření o 10 zemí sice zvýšilo populaci EU a nepatrně i HDP, ale statistiky 

poukazovaly na to, že průměr HDP na obyvatele nových členských zemí je pod polovinou 

průměru EU. Což znamenalo, že téměř všechny oblasti měly možnost čerpat finanční 

prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Opět došlo k navýšení rozpočtu 

Politiky soudržnosti a k legislativním změnám. 

Program PHARE byl doplněn o nový nástroj předvstupní strukturální politiky – ISPA  

a zvláštní předvstupní program pro rozvoj zemědělství a venkova – SAPARD. Pro období 

2000-2006 byly vytyčeny následující cíle: 

 Cíl 1 – Podpora rozvoje zaostávajících regionů, která je určena především 

zaostávajícím regionům, jejichž HDP na hlavu je nižší než 75 % průměru EU. Dále  

je pomoc určena odlehlým regionům a řídce osídleným regionům, jež si stanovily  

za cíl snížit ekonomickou a sociální zaostalost pomocí zlepšení základní infrastruktury  

a podpory investic do podnikatelských a jiných činností. 
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 Cíl 2 – Podpora regionů potýkajících se s restrukturalizací. Podstata spočívá v pomoci 

s ekonomickou a sociální restrukturalizací. Pomoc mohou získat regiony, jejichž HDP 

na hlavu je sice vyšší než 75 % průměru EU, ale potýkají se s vysokou 

nezaměstnaností, která je následkem restrukturalizace průmyslu a služeb.  

 Cíl 3 – Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání je zaměřena na podporu rozvoje 

lidských zdrojů, na modernizaci systémů vzdělávání a odborné přípravy, včetně 

snižování nezaměstnanosti, jak píše Kotýnková (2006). 

V následujícím období 2007-2013 bylo na politiku soudržnosti vyčleněno 35,7 % evropského 

rozpočtu. Pro tuto finanční perspektivu byly vytyčeny tři cíle – Konvergence, Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce.  

Cíl Konvergence je zaměřen na nejméně rozvinuté členské státy a regiony spadající  

do NUTS 2 s HDP na obyvatele nižším než 75 % průměru Společenství. Pro regiony, které 

nesplňují tuto podmínku na úrovni EU-27, ale pouze na úrovni EU-15, byl zaveden tzv. 

přechodný režim tzv. phasing-out. 

Cíl, který usiluje o zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti pomocí rozvojových 

programů, se nazývá Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.  Prostřednictvím 

tohoto cíle se předpokládá vznik kvalitnějších pracovních míst a zvýšení investic do lidských 

zdrojů. Finanční prostředky mohou také čerpat země, které nesplňují podmínky pro cíl 

„konvergence“ ani nevyužívají přechodné podpory pro regiony NUTS 2, jež platí do roku 

2013 pro oblasti, na něž se v programovacím období 2000-2006 nevztahoval původní Cíl 1. 

Cíl přeshraniční spolupráce podporuje projekty posilující integrovaný územní rozvoj. Jedná se 

o výměnu zkušeností a spolupráci nejen na lokální a regionální úrovni, ale také  

na té nadnárodní. Opatření financovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj se dělí 

podle cílů na přeshraniční spolupráci a mezinárodní spolupráci. Všechny tři cíle  

jsou financovány ze strukturálních fondů a Fondů soudržnosti, viz EUROPA.EU (2007). 

V roce 2011 Evropská komise zveřejnila návrhy, jak by se mohla politika soudržnosti 

realizovat v období 2014-2020. Investiční strategie pro budoucí růst a konkurenceschopnost 

EU si stanovila jako prioritní cíl ustálit politiku soudržnosti jako hlavní investiční záměr 

strategie Evropa 2020. Tato strategie přinesla mnoho důležitých změn a zjednodušila 

legislativní rámec, neboť byly vytyčeny pouze dva prioritní cíle. 
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Každý region v rámci EU usiluje o zvyšování investic do pracovních pozic a růstu, čímž 

přispívají k plnění cíle „Investice do růstu a zaměstnanosti“, tak cíle „Evropská územní 

spolupráce“. Finanční podporu mohou členské země čerpat na základě tří definovaných 

kategorií:  

 I nadále budou prioritou „méně rozvinuté“ regiony, jejichž HDP na hlavu nedosahuje 

75 % průměru zemí EU. Spolufinancování bude podpořeno až do výše 75-85 %  

pro tyto regiony a odlehlé oblasti. 

 U tzv. přechodových regionů, jejichž HDP na hlavu bude v rozmezí 75-90 % průměru 

zemí EU, budou spolufinancovány sazbou 60 %. 

 „Více rozvinuté“ regiony s HDP na hlavu vyšším než 90 % průměru zemí EU mohou 

získat finanční podporu ve výši 50 %.  

Investiční strategie pro růst a konkurenceschopnost EU vytyčila dvě oblasti podpory – 

investice do dopravy a životního prostředí a investice do vzdělávání a sociálního začleňování. 

V rámci investic do dopravy a životního prostředí budou finanční prostředky směřovat na 

prevenci rizik souvisejících s klimatickými změnami včetně úspor energií a obnovitelných 

zdrojů energie. Podpora bude směřovat do rozvoje transevropských dopravních sítí, systémů 

nízkouhlíkové dopravy a do městské dopravy. 

Také bude realizována politika na podporu zaměstnanosti a mobility pracovních sil. A to 

z toho důvodu, že je nezbytné, aby se zvyšovaly investice do vzdělávání, rozvoje dovedností  

a celoživotního vzdělávání. Mimo to bude EU i nadále bojovat s chudobou, čímž posílí 

sociální rozměr a sociální začleňování. Větší důraz bude kladen na boj proti nezaměstnanosti 

mladých, na podporu rovnosti žen i mužů nediskriminaci, jak píše Dvořáková a kol. (2007).  
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3 Realizace aktivní politiky zaměstnanosti v České republice 

prostřednictvím úřadů práce 

 

Politika zaměstnanosti v ČR se zabývá především zabezpečováním práva na zaměstnání, 

sledováním a vyhodnocováním situace na trhu práce. Na základě těchto poznatků zpracovává 

prognózy, koncepce zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce. Realizuje 

také programy a projekty pro pracovní uplatnění fyzických osob. 

 Politika zaměstnanosti má také zajistit koordinaci opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje 

lidských zdrojů na úseku trhu práce, a to vše v souladu s evropskou strategií zaměstnanosti  

a podmínkami pro čerpání pomoci z Evropského sociálního fondu. Jedním z úkolů je také 

uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti. 

Představitelé ČR by měli v rámci politiky zaměstnanosti přispět k zapojení se do programů 

souvisejících s rozvojem zaměstnanosti a lidských zdrojů, což povede k efektivnímu 

hospodaření s prostředky na politiku zaměstnanosti. Je zapotřebí, aby se politika 

zaměstnanosti dostala do podvědomí občanů prostřednictvím dostatečné informovanosti. 

V návaznosti na to vznikají nové poradenské a zprostředkovatelské služby.  

ČR přijala veškerá opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, 

s osobami bez ohledu na jejich rasový a etnický původ, s osobami se zdravotním postižením  

a dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce. Musí se ale jednat  

o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravu k práci a ke specializovaným rekvalifikačním 

kurzům a také opatření pro zaměstnávání těchto osob. Byla mimo jiné přijata i opatření  

pro zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením a dalších skupin fyzických osob, 

které mají ztížené postavení na trhu práce. 

Hlavním cílem politiky zaměstnanosti České republiky je dosažení plné zaměstnanosti  

a ochrana proti nezaměstnanosti.  

Státní politiku zaměstnanosti na území ČR realizuje především: 

 stát, 

 odborové organizace, 

 zaměstnavatelé, 
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 územní samosprávné celky, 

 profesní organizace, 

 sdružení osob se zdravotním postižením, 

 organizace zaměstnavatelů. 

Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v ČR potom vykonává Ministerstvo práce 

a sociálních věcí a úřady práce. 

Účastníky právních vztahů podle zákona o zaměstnanosti jsou: 

 Ministerstvo práce a sociální věcí a úřady práce zastupující ČR, 

 FO, které mají způsobilost být zaměstnancem – obyvatel ČR nebo cizinec, 

 zaměstnavatelé – organizační složky zahraniční PO nebo zahraniční FO oprávněné 

podnikat na území ČR podle zvláštních právních předpisů, 

 PO a FO a další subjekty podle zvláštních právních předpisů vykonávající 

činnosti podle tohoto zákona. 

Státní příslušník jiného členského státu EU nebo jeho rodinný příslušník může uplatňovat 

stejná práva v právních vztazích jako občan ČR, pokud zákon o zaměstnanosti v ČR nestanoví 

jinak. 

Jak už bylo výše zmíněno, každý občan demokratického státu má právo na zaměstnání. Každé 

fyzické osobě tak vzniká právo se svobodně rozhodnout, zajistit si zaměstnání a vykonávat jej 

na celém území ČR nebo má právo si hledat zaměstnání v zahraničí. Naopak účastníkům 

právních vztahů založených dle zákona je zakázáno nabízet zaměstnání, které nese prvky 

diskriminace, není v souladu s pracovněprávními nebo služebními předpisy nebo které 

odporuje dobrým mravům. 

Informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politické postoje, členství 

v odborových organizacích, náboženstvím, sexuální orientace, anebo informace, které 

odporují dobrým mravům, a jiné informace vymezené v zákoně, nesmí zaměstnavatel 

požadovat po zaměstnanci. 
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3.1 Vývoj politiky zaměstnanosti v ČR 

 

Počátky politiky zaměstnanosti v České republice spadají do devadesátých let minulého 

století. Tento vývoj byl spjat s rozvojem nové hospodářské politiky, neboť dříve Česká 

republika fungovala na principu centralizovaného hospodářství, ve které nevznikal problém 

s nezaměstnaností. Transformace ekonomiky přinesla nový pohled na dosavadní vývoj. 

Systém jedné politické moci byl nahrazen systémem demokratické volby, vznikaly územně 

samosprávné celky a instituce. Stát podporoval soukromé podnikání a liberalizaci.  

Po roce 1989 měl každý občan ČR na základě ústavního práva právo pracovat, což přispělo 

k podpoře výše zmíněné liberalizace hospodářství. „Právem na zaměstnání je právo fyzické 

osoby, která chce pracovat a může pracovat a o práci se uchází na zaměstnání 

v pracovněprávním vztahu, na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb  

za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti“, jak uvádí Šimek (2007). 

Spolu se vznikem nových institucí souvisel i vznik nového legislativního rámce, na základně 

něhož by instituce vykonávaly své pravomoci. Základní legislativní rámce tvořil zejména 

zákon č. 1/1991 Sb. o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku 

zaměstnanosti.  

Postupně se zvyšoval tlak na změny na trhu práce i na realizaci politiky zaměstnanosti. 

Počátkem devadesátých let byla v ČR upřednostňována především aktivní politika 

zaměstnanosti prostřednictvím různých rekvalifikací. Tato aktivní politika zaměstnanosti  

po dlouhá léta přispívala k udržení nízké míry nezaměstnanosti, ale postupem času intenzita 

nasazení aktivní politiky zaměstnanosti trvale klesala ve prospěch pasivní politiky 

zaměstnanosti. Tento trend se začal projevovat až v posledních letech.  

Koncem devadesátých let docházelo k neustálému navyšování finančních prostředků  

na aktivní politiku, ale tyto prostředky byly nedostačující, neboť neustále rostla 

nezaměstnanost. Situace ve vývoji nezaměstnanosti se prudce změnila a ČR již nepatřila 

k zemím s výjimečně nízkou nezaměstnaností.  

Významný posun nastal, když ČR začala jednat s orgány Evropské komise o přistoupení 

k EU. Bylo potřeba, aby ČR provedla několik proreformních opatření v oblasti politiky 

zaměstnanosti. Požadavky a doporučení ze strany EU směřovaly k větší integraci, při níž mají 
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být uplatněny principy Evropské strategie zaměstnanosti. ČR se zavázala uplatňovat princip 

občanské rovnosti a posilovat orientaci na větší účinnost a ekonomickou efektivnost politiky.  

Od roku 1999 přistoupila vláda ČR k realizaci Národních akčních plánů zaměstnanosti 

(NAPZ). NAPZ definoval především problémy českého trhu práce a stanovil základní cíle  

pro jeho realizace, a to vše v souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti. Prostřednictvím 

těchto plánů je zajištěna koordinace mezi politikou zaměstnanosti, dalšími oblastmi veřejné  

a sociální politiky a také mezi ministerstvem i regionálními ÚP a jinými subjekty realizujícími 

politiku zaměstnanosti. Opatření se sice převážně vztahují k rizikovým skupinám, avšak kvůli 

malému rozsahu těchto skupin jsou upřednostňováni klienti dle principů ekonomické 

efektivnosti. 

I přes veškeré tyto aspekty se politika zaměstnanosti v ČR potýká s nízkou provázaností mezi 

nabídkou vzdělání, odbornou přípravu a požadavky pracovního trhu, navíc přetrvává problém 

nedostatečného personálu na ÚP.  

 

3.1.1 Národní plán zaměstnanosti 

 

Národní plán zaměstnanosti, který musel být v souladu s cíli „Hospodářské strategie ČR pro 

vstup do EU“, měl přispět k oživení ekonomického růstu a k zvýšení konkurenční schopnosti, 

kvalifikace a zaměstnanosti. S politikou zaměstnanosti je také úzce propojena sociální 

politika, proto bylo nezbytné stanovit nové pojetí principu solidarity. Tedy principu,  

jež přispěje k motivaci pro přijetí zaměstnání.  Další nezbytné kroky spočívaly v přijetí 

nových opatření hospodářské politiky, zaměřené na podporu vzniku nové zaměstnanosti  

a restrukturalizaci stávající zaměstnanosti. 

V Národním plánu zaměstnanosti byly také stanoveny priority, které vycházejí z jednotlivých 

pilířů politiky zaměstnanosti EU. Pilíř 1 Zlepšování zaměstnanosti obsahuje tyto opatření: 

 Bylo potřeba provést reformu řízení a zajistit financování školského systému tak,  

aby nastala rovnováha mezi strukturou kvalifikace absolventů škol a potřebami trhu 

práce. 

 Pro lepší přechod absolventů do praxe měl být zaveden předmět „Volba povolání“, 

pomocí něhož získají absolventi informace o aktuálních a perspektivních možnostech 

na trhu práce. 
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 Zvýhodnit osoby ekonomicky aktivní před osobami ekonomicky neaktivními. Zaměřit 

se na zvyšování výše minimální mzdy tak, aby mzda dosahovala vyšší hodnoty,  

než je částka životního minima samostatně žijící osoby. 

 Rozšířit kompetence, upřesnit legislativu a zajistit organizační i finanční rámce 

činností orgánů služeb zaměstnanosti tak, aby odpovídal potřebám trhu práce. 

 V souvislosti s vývojem nezaměstnanosti je potřeba zvyšovat výdaje ze státního 

rozpočtu ČR na aktivní politiku zaměstnanosti. 

 V souladu se zaměstnáváním zahraniční pracovní síly na území ČR je nezbytné 

zamezit pronikání jakéhokoliv nekalého podnikání. 

 Zajistit lepší začleňování osob se zdravotním postižením na trh práce. Bylo také 

potřeba nově vymezit okruh zdravotně postižených osob se zvýšenou ochranou na trhu 

práce. Navíc má být vytvořen systém ekonomické motivace zaměstnávání osob  

se zdravotním postižením. 

 Zaměřit se na osoby dlouhodobě nezaměstnané se zřetelem na příslušníky romské 

komunity. 

Pilíř 2 Rozvoj podnikatelství se skládá z těchto opatření: 

 Realizovat na základě usnesení vlády č. 298/98 a č. 4/99 systém investičních pobídek 

pro investory. 

 Na základě usnesení vlády č. 4/1999 podporovat program rozvoje průmyslových zón  

za účelem zvýšení zaměstnanosti. 

 Prostřednictvím přímé finanční podpory či snižovaní daňového zatížení podporovat 

systém malého a středního podnikání. Cílem je také vytvořit vhodné podmínky  

pro malé a střední podnikání, a tím přispět k jejich vyšší konkurenceschopnosti. 

 Zaměřit se na řešení některých průmyslových podniků, jež se potýkají se špatnou 

hospodářskou situací. 
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Povzbuzení přizpůsobivosti firem a jejich zaměstnanců je Pilíř 3, jež obsahuje následující 

opatření: 

 Je potřeba zavést pružné metody organizace práce i flexibilní formy organizace práce, 

což povede ke slaďování potřeb mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Dále je vhodné 

vytvářet ideální podmínky pro zkracování pracovní doby a práce na zkrácený úvazek. 

 Pobídnout zaměstnavatele, aby usilovali o zvyšování kvalifikace vlastních 

zaměstnanců, čímž přispějí ke zvyšování konkurenceschopnosti a následné vyšší 

zaměstnanosti. 

Pilíř 4 tedy Posílení politiky rovnosti příležitostí zahrnuje tyto opatření: 

 K odstranění diskriminačních opatření na trhu práce je potřeba posílit právní rámec  

a zajistit institucionální nástroje. 

 Vytvořit mimořádně dočasná opatření na podporu osob, jež mají výrazně ztížen 

přístup k zaměstnání. 

 Motivovat osoby, které jsou ohrožené diskriminací, k prosazování práva  

na zaměstnání. 

 Zabránit neoprávněným rozdílům v odměňování mužů a žen, viz Šimek (2007). 

V návaznosti na Národní plán zaměstnanosti byly v roce 2001, 2002 a 2003 realizovány 

Národní akční plány politiky zaměstnanosti. Jednalo se o doplnění a upřesnění cílů a opatření, 

jež byly součástí Národního plánu zaměstnanosti.  

 

3.1.2 Zákon o zaměstnanosti  

 

Se vstupem ČR do EU vznikl nový zákon o zaměstnanosti, který zachytil významné změny 

v oblasti politiky zaměstnanosti. Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. byl přijat 13. května 

2004. Zákon byl od 2004 několikrát pozměněn, avšak všechny změny provedené v zákoně 

jsou v souladu s právem Evropské Unie. Tomuto zákonu předcházel zákon č. 1/1991 Sb.,  

o zaměstnanosti účinný od 1. února 1991 a zákon České národní rady č. 9/1991 Sb.,  

o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti. 
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Zákon se skládá z 8 částí, přičemž každá z  částí se dále člení na jednotlivé hlavy a paragrafy. 

Část první Úvodní ustanovení se tedy člení na 6 hlav: 

 Hlava I Předmět úpravy, 

 Hlava II Základní ustanovení, 

 Hlava III Působnost ministerstva, 

 Hlava IV Úřad práce a jeho působnost, 

 Hlava V Posuzování zdravotního stavu fyzických osob a součinnost poskytovatelů 

zdravotních služeb při posuzování zdravotního stavu, 

 Hlava VI Právo na zaměstnání. 

Část druhou Zprostředkování zaměstnání tvoří celkem 4 hlavy: 

 Hlava I Obecná ustanovení, 

 Hlava II Zprostředkování zaměstnání krajskými pobočkami úřadu práce, 

 Hlava III Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, 

 Hlava IV Zprostředkování zaměstnání agenturami práce. 

Částí třetí je Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, na tuto část navazuje část čtvrtá 

Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí, která se dále člení na: 

 Hlava I Informační povinnost zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců  

ze zahraničí, 

 Hlava II Povolení k zaměstnávání cizince, 

 Hlava III Evidence občanů Evropské unie a cizinců, 

 Hlava IV Zmocnění k přijetí národních opatření v oblasti zaměstnávání. 

Část pátou Aktivní politiku zaměstnanosti tvoří celkem 6 hlav: 

 Hlava I Opatření a nástroje, 

 Hlava II Rekvalifikace, 

 Hlava III Investiční pobídky, 



 
 

54 
 

 Hlava IV Další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, 

 Hlava V Sdílené zprostředkování zaměstnání, 

 Hlava VI cílené programy k řešení zaměstnanosti. 

Část šestá Výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte se stejně jako 

část třetí dále nečlení na hlavy, ale pouze na paragrafy. To samé platí i pro část sedmou 

Kontrolní činnost. Poslední částí je část osmá Společná, přechodná a závěrečná ustanovení, 

která se skládá ze dvou hlav: Hlava I Společná ustanovení a Hlava II Přechodná a závěrečná 

ustanovení, viz PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (2015). 

 

3.2 Evropský sociální fond v ČR 

 

Evropský sociální fond v ČR představuje klíčový finanční nástroj nezbytný pro realizaci 

Evropské strategie zaměstnanosti. Posláním fondu je rozvíjení zaměstnanosti, snižování 

nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením  

na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Zodpovědným orgánem za řízení pomoci z ESF v ČR  

a zároveň řídícím orgánem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  

je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dalšími partnery působícími v oblasti zaměstnanosti 

jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, Úřad práce, 

orgány místní a regionální samosprávy. 

Česká republika se v devadesátých letech řadila mezi země, jež kladly poměrně nízký důraz  

na aktivní politiku zaměstnanosti. Tomu odpovídal nízký počet účastníků programů i nízký 

podíl prostředků, které byly vynaloženy na aktivní politiku zaměstnanosti. Avšak rok 2004 

přispěl k obohacení aktivní politiky zaměstnanosti o realizaci projektů spolufinancovaných 

z prostředků Evropského sociálního fondu. Změnily se nejen cíle a priority opatření aktivní 

politiky zaměstnanosti, ale také kapacita programů, role a organizační struktura jednotlivých 

aktérů i způsob financování. Zatímco dříve byla aktivní politika zaměstnanosti z velké části 

financována především z národních finančních prostředků, nyní roste vliv zapojení finančních 

prostředků z Evropského sociálního fondu. S touto investicí je také spojen pokles výdajů  

na nástroje národní aktivní politiky zaměstnanosti. 
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Financování projektů z Evropského sociálního fondu je považováno za velmi pozitivní.  

Od roku 2004 vzrostl celkový počet účastníků programů aktivní politiky zaměstnanosti  

a programy realizované v rámci Evropského sociálního fondu tvořily významnou součást 

aktivní politiky zaměstnanosti. Zlom však nastal v roce 2008, kdy vlivem ekonomické krize 

dosahoval počet účastníků opatření aktivní politiky zaměstnanosti krátkodobého minima.  

A to i přesto, že nezaměstnanost začala koncem roku prudce narůstat. Od roku 2010 opět roste 

celkový počet účastníků programů aktivní politiky zaměstnanosti. 

V roce 2010 vznikl nový nástroj pro mikrofinancování. Prostřednictvím tohoto nástroje 

mohou lidé, kteří chtějí založit nebo rozvinout své vlastní podniky, získat malé úvěry. 

Celkový objem finančních prostředků na financování mikro úvěrů byl 100 mil. EUR. Jedná  

se o pomoc zejména těm živnostníkům, kteří mají ztížený přístup k úvěrům, a to zejména 

proto, že jsou buď nezaměstnaní, mladí nebo starší lidé, lidé vracející se na trh práce,  

anebo lidé znevýhodnění na trhu práce. Finanční pomoc mohou také čerpat mikropodniky, 

které zaměstnávají méně než 10 osob. O půjčku poskytnutou v rámci mikrofinancování  

je možné požádat u některého z lokálních poskytovatelů, jež je zveřejněn na stránkách 

Evropského investičního fondu. 

Mezi hlavní cíle Evropského sociálního fondu v ČR patří: 

 pomáhat nezaměstnaným začleňovat se na trh práce, 

 zajistit rovné příležitosti pro všechny, kteří vstupují na trh práce, 

 realizovat sociální začleňování a pomáhat lidem ze znevýhodněných sociálních skupin 

při vstupu na trh práce, 

 podporovat celoživotní vzdělávání, 

 zvyšovat rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly, 

 zavádět moderní způsoby organizace práce a podnikání, 

 zlepšit přístupy a účasti žen na trhu práce, 

 bojovat se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce, viz 

Integrovaný portál MPSV (2015). 
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3.2.1 Programovací období 2004 – 2006 

 

Základními programy Evropského sociálního fondu pro období 2004 – 2006,  

které umožňovaly čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů, byly operační program 

Rozvoj lidských zdrojů, Jednotný programový dokument pro Cíl 3, Iniciativa Společenství 

CIP EQUAL a Společný regionální operační program. Globální cíl Evropské strategie 

zaměstnanosti bylo „dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené  

na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva 

a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje“.  

Mezi priority a opatření OP RLZ, z nichž bylo možné v rámci programovacího období 2004 – 

2006 čerpat finanční prostředky na APZ patří: 

Priorita 1: Aktivní politika zaměstnanosti: 

 Opatření 1.1 – Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů  

a zájemců o zaměstnání 

 Opatření 1.2 – Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti 

Priorita 3: Rozvoj celoživotního učení: 

 Opatření 3.3 – Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 

Priorita 4: Adaptabilita a podnikání 

 Opatření 4.1 - Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny 

ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti, viz 

Integrovaný portál ESFCR (2008). 

 

3.2.2 Programovací období 2007 – 2013  

 

V následujícím období 2007 – 2013 čerpání finančních prostředků umožňovaly pouze tři 

programy, a to OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 a OP Praha – Adaptabilita. Nejvíce finančních prostředků bylo čerpáno z operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož globálním cílem bylo „Zvýšit zaměstnanost  

a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU“.  Oblasti 

zaměstnanosti se týkají především tyto prioritní osy a oblasti podpory: 
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Prioritní osa: Adaptabilita (PO 1) 

 Oblast podpory 1.1 – Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti 

 Oblast podpory 1.2 – Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků 

Prioritní osa: Aktivní politiky trhu práce (PO 2) 

 Oblast podpory 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti 

 Oblast podpory 2.2 – Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb 

zaměstnanosti a jejich rozvoj 

Prioritní osa: Sociální integrace a rovné příležitosti (PO 3) 

 Oblast podpory 3.3 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce, viz 

Integrovaný portál MPSV (2008). 

 

3.2.3 OP Zaměstnanost 2014 - 2020 

 

Dne 28. listopadu 2012 vláda České republiky schválila usnesení č. 867. Součástí tohoto 

usnesení bylo také vymezení operačních programů Evropského sociálního fondu pro rok 2014 

– 2020. V rámci politiky zaměstnanosti budeme moci čerpat finanční prostředky 

z následujících operačních programů: 

 OP Zaměstnanosti v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, 

 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

 OP Praha Pól růstu v gesci Ministerstva hlavního města Prahy. 

Prioritním operačním programem pro aktivní politiku zaměstnanosti je OP Zaměstnanost. 

Z tohoto programu může čerpat finanční prostředky buď fyzická, nebo právnická osoba, 

 jejíž projekt přispěje k: 

 podpoře zaměstnanosti, 

 rovným příležitostem žen a mužů na trhu práce, 

 adaptabilitě zaměstnanců a zaměstnavatelů, 
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 dalšímu vzdělávání, 

 sociálnímu začleňování a boji proti chudobě, 

 modernizaci veřejné správy a veřejných služeb 

 a také k podpoře mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, 

sociálního začleňování a veřejné správy. 

Vzhledem na způsobilost výdajů financovaných z OP Zaměstnanost se musí jednat  

o intervence nehmotného charakteru. 

Do přípravy OP Zaměstnanost bylo zainteresováno široké spektrum partnerů, počínaje 

zástupci jednotlivých resortů, regionů měst a obcí, nestátních neziskových organizací,  

konče sociálními a jinými partnery. Pro efektivní projednávání věcného zaměření 

jednotlivých prioritních os a investičních priorit vzniklo 5 pracovních podskupin. Celková 

alokace finančních prostředků činí 70 mld. Kč, z nichž téměř polovina bude vyčleněna na 

podporu zaměstnanosti a necelá třetina bude věnována na aktivity zaměřené na sociální 

začleňování a financování sociálních služeb. 

Samotné schválení OP Zaměstnanost doprovázelo nejedno připomínkové řízení. Proces 

schvalování byl zahájen v dubnu roku 2014 a teprve až v červnu téhož roku byla konečná 

verze předložena vládě ČR ke schválení před oficiálním předložením OP Zaměstnanost 

Evropské komisi. Dne 9. července 2014 byl návrh OP Zaměstnanost schválen usnesením  

č. 533 vládou ČR. Následně byl OP Zaměstnanost oficiálně předložen Evropské komisi, čímž 

bylo zahájeno formální vyjednávání. Toto vyjednávání a projednávání připomínek probíhalo 

od listopadu 2014 do první poloviny února 2015. Po zpracování veškerých připomínek  

ze strany ČR byl návrh opět předložen Evropské komisi dne 20. února 2015. Na základě 

vyjádření zástupců Evropské komise může ČR předpokládat, že bude OP Zaměstnanost 

schválen přibližně v červnu roku 2015. Nyní probíhá celá řada kroků, jež jsou nezbytné  

pro zahájení implementace programu. V dubnu 2015 by mělo proběhnout první zasedání 

Monitorovacího výboru OPZ, na kterém se bude projednávat harmonogram výzev  

pro předkládání projektů na rok 2015, viz Integrovaný portál ESFCR (2008). 
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3.3 Aktivní politika zaměstnanosti 
 

Účinnou politiku zaměstnanosti netvoří jen nabídka pracovních míst, poptávka po práci, cena 

práce a strukturální změny pracovního trhu, ale především výše finančních prostředků, jež stát 

uvolňuje na politiku zaměstnanosti. Neboť čím vyšší je nezaměstnanost a je potřeba vyplácet 

finanční prostředky v rámci pasivní politiky zaměstnanosti, tím méně prostředků zůstane  

na aktivní složku politiky zaměstnanosti. 

Aktivní politika zaměstnanosti je výdajovou položkou státního rozpočtu. Veškeré finanční 

operace realizované v rámci aktivní politiky zaměstnanosti podléhají zákonu č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech. Z celkového objemu finančních prostředků určených na aktivní 

politiku zaměstnanosti je část určena na podporu programů či na opatření regionálního  

i celostátního charakteru a část na podporu projektů zahraničních osob, které přispívají  

ke zvýšení zaměstnanosti.  

Především v posledních letech se stává čím dál více podporovanou oblastí podpora 

vzdělávacích programů. Obzvlášť velká pozornost by měla být věnována osobám  

se zdravotním postižením a dalším znevýhodněným osobám na trhu práce. Finanční 

prostředky určené na chráněné dílny, společensky účelná pracovní místa, na veřejně 

prospěšné práce, na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a rekvalifikace těchto osob 

nemohou získat ani organizační složky státu ani státní organizace, jak uvádí Winkler  

a Titlavský (2004).  

Výše zmíněný zákon o zaměstnanosti z roku 2004 obsahuje nástroje, prostřednictvím kterých 

je realizována aktivní politika zaměstnanosti. Mezi tyto nástroje „patří: 

 Rekvalifikace, 

 Investiční pobídky, 

 Veřejně prospěšné práce, 

 Společensky účelná pracovní místa, 

 Překlenovací příspěvek, 

 Příspěvek na zapracování, 

 Příspěvek na dopravu zaměstnanců, 
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 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program.“ 

Kromě nástrojů, jsou také definována opatření aktivní politiky zaměstnanosti, kterými „jsou: 

 Poradenství, 

 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 

 Sdílené zprostředkování zaměstnání, 

 Cílené programy k řešení zaměstnanosti.“, viz Neščáková (2012).  

 

3.3.1 Rekvalifikace 

 

„Rekvalifikaci chápeme jako získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení 

dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování.“ Také získání kvalifikace 

pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala, považujeme 

za určitý druh rekvalifikace. Pro určení obsahu a rozsahu rekvalifikace je nezbytné vycházet 

z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopnosti a zkušeností fyzické osoby, která má 

být rekvalifikována formou získávání nových teoretických znalostí a praktických dovedností 

v rámci dalšího profesního vzdělávání. Za rekvalifikace se nepovažuje řádné studium  

na střední či vysoké škole. 

Rekvalifikaci může provádět pouze: 

 zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zákona č. 435/2004 Sb.,  

o zaměstnanosti, 

 zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu, 

 škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škola a školských zařízení 

nebo VŠ s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu, 

 zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu. 

Podmínky pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu: 

 musí být veden v evidenci Úřadu práce buď jako uchazeč nebo jako zájemce  

o zaměstnání, 
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 pro výkon profese, na kterou se dotyčný rekvalifikuje, musí mít odpovídající vstupní 

kvalifikační předpoklady, 

 musí být zdravotně způsobilý nejen pro absolvování rekvalifikačního kurzu,  

ale i pro výkon nové profese, 

 rekvalifikace musí být potřebná a účelná. 

Formy rekvalifikace zaměstnanců, uchazečů a zájemců o zaměstnání na základě forem 

vzdělání, kterými se rekvalifikace uskutečňuje: 

 vzdělávací programy dalšího profesního vzdělání, 

 speciální programy určené k získání konkrétních schopností a pracovních dovedností, 

 vzdělávací aktivity mezinárodních programů, 

 vzdělávací programy vhodné pro uchazeče o zaměstnání, kteří pro svůj zdravotní stav, 

věk, péči o dítě nebo jiný vážný důvod potřebují zvýšenou péči, 

 příprava v učebních nebo studijních oborech, která rozšíří teoretické i praktické 

znalosti rekvalifikovaných,  

 rozšiřování nebo získání nové kvalifikace v jiných vzdělávacích aktivitách, jak píše 

Leiblová (2009). 

Pokud se uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání rozhodne pro rekvalifikaci 

z důvodu lepšího uplatnění na trhu práce, je zapotřebí, aby uchazeč nebo zájemce  

o zaměstnání sepsal písemnou dohodu s Úřadem práce. Úřad práce za zájemce či uchazeče 

hradí rekvalifikačnímu zařízení cenu rekvalifikace až do okamžiku, dokud přestane zájemce  

o zaměstnání být veden v evidenci uchazečů nebo zájemců o zaměstnání. Úřad práce může 

uhradit pouze takovou rekvalifikaci, která nesmí v období 3 po sobě následujících 

kalendářních let ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci přesáhnout částku  

50 000 Kč. 

Při realizaci rekvalifikace má uchazeč či zájemce o zaměstnání nárok na poskytnutí podpory. 

Tuto podporu může čerpat v případě, že nepobírá žádný starobní důchod. Výše podpory  

při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku dosaženého uchazečem 

v jeho předešlém zaměstnání. V případě, že uchazečem či zájemcem je osoba, která dříve 

vykonávala samostatně výdělečnou činnost, výše podpory se stanoví procentní sazbou 
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z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní 

měsíc. U uchazečů, kterým nelze stanovit vyměřovací základ nebo který není schopen 

osvědčit výši průměrného čistého výdělku, se podpora stanoví ve výši 0,14 násobku průměrné 

mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícímu 

kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil rekvalifikaci. 

Rekvalifikační kurz nemusí podstoupit pouze uchazeč nebo zájemce o zaměstnání. 

Rekvalifikace může být také prováděna u zaměstnavatele v zájmu dalšího pracovního 

uplatnění jeho zaměstnanců. V tomto případě je mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

sepsána písemná dohoda. Navíc má zaměstnavatel možnost sepsat písemnou dohodu také 

s Úřadem práce. Na základě této dohody může Úřad práce hradit plně nebo částečně náklady 

rekvalifikace zaměstnanců a náklady s tím spojené buď zaměstnavateli, nebo 

rekvalifikačnímu zařízení, viz Halásková (2008). 

Tabulka 3.1 Přehled výdajů na rekvalifikaci uchazečů v letech 2004 - 2013 

 2004 2006 2008 2010 2013 

Počet umístěných 

uchazečů 44 089 59 035 43 732 72 649 27 877 

Finanční alokace  

(v tis. Kč) 480 635 357 299 271 130 582 261 301 385 

Podíl výdajů na APZ  

(v %) 15,9 14,9 7,5 10,3 7,1 

Průměrné náklady na 1 

uchazeče (v Kč) 10 900 6 052 6 652 7 900 10 811 

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace, 2015, vlastní zpracování 

Ve sledovaném období bylo do rekvalifikace zařazeno nejvíce účastníků v roce 2010,  

a to 72 649 osob. V rekvalifikaci, jež byla zahájena již v roce 2009, pokračovalo celkem 

4 743 účastníků. Tento rapidní nárůst rekvalifikací v roce 2010 byl způsoben především díky 

realizaci Národního individuálního projektu Rekvalifikace a poradenství, a také díky realizaci 

regionálních individuálních projektů a grantových projektů financovaných z Evropského 

sociálního fondu. Dá se říci, že od roku 2004 docházelo k nárůstu počtu uchazečů  

o rekvalifikaci, avšak v roce 2013 došlo k poklesu počtu uchazečů, jež byli rekvalifikováni, 

téměř o 2/3. 

V roce 2010 se rekvalifikačních kurzů zúčastnily nejvíce osoby ve věku 30 – 39 let. 

Kvalifikaci si zvyšovali zejména uchazeči, kteří byli vyučení (37,9 %), a také uchazeči 

s úplným středním odborným vzděláním zakončeným maturitou (23,7 %). Z celkového počtu 

rekvalifikovaných si přibližně 35,4 % rozšiřovalo dosavadní kvalifikaci. Druhou největší 
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skupinou byli dělníci, jež se rekvalifikovali na jinou pracovní pozici. Především v odvětví 

strojírenství, dopravy, účetnictví, služeb a zdravotnictví, bylo zaznamenáno nejvíce 

realizovaných profesních rekvalifikací.  

Z celkového rozpočtu určeného na aktivní politiku zaměstnanosti, bylo na rekvalifikace 

v 2010 vyčleněno 582 261 tis. Kč, což je nejvíce za sledované období.  Naopak v roce 2008 

bylo na nástroj rekvalifikace vynaloženo zhruba o polovinu méně než v roce 2010. Převážná 

část těchto prostředků (přes 80 % z celkové výše) byla profinancována v rámci projektů OP 

LZZ.   Průměrné náklady na jednoho rekvalifikovaného uchazeče činily 7 900 Kč. Nejvíce 

průměrných nákladů, ve výši 10 900 Kč, bylo však vynaloženo na jednoho uchazeče v roce 

2004. Naopak nejméně průměrných nákladů na jednoho uchazeče, bylo vynaloženo v roce 

2006, a to 6 052 Kč.   Finanční prostředky na rekvalifikaci mohly čerpat všechny úřady práce 

v ČR. Ze všech krajů v ČR, nejvíce finančních prostředků čerpal v roce 2010 kraj 

Moravskoslezský (19,6 %) a Ústecký (13,4 %). Tento trend platí i pro další sledovaná období, 

neboť oba kraje představují oblasti s nejvyšším počtem nezaměstnaných.  

 

3.3.2 Systém investičních pobídek 

 

Systém investičních pobídek v ČR zahrnuje především investiční pobídky poskytované dle 

zákona č. 72/2000 Sb., rámcový program pro podporu technologických center a strategických 

služeb a také program pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce 

postižených nezaměstnaností.  

Investiční pobídky, jež spadají pod správu MPSV, mohou čerpat ty oblasti, jejichž průměrná 

míra nezaměstnanosti je vyšší než průměr míry nezaměstnanosti v České republice. Výše 

poskytované podpory se odvíjí od stupně míry nezaměstnanosti v územní oblasti umístěné 

investice. Cílem tohoto nástroje je motivovat investory k zřízení nových pracovních míst 

v těch regionech, kde je nejvyšší míra nezaměstnanosti. 

Také u investiční pobídky určené na vytváření nových pracovních míst, může být 

zaměstnavateli poskytnuta hmotná podpora. Do 31. ledna 2014 se jednalo o 50 000 Kč  

na jedno nové pracovní místo, od 1. února 2014 je účinné nařízení vlády ze dne 8. ledna, 

kterým se částka zvyšuje na 200 000 Kč. Avšak zaměstnavatel má povinnost vytvořit nové 

pracovní místo a získat investiční pobídku v územní oblasti, ve které je průměrná míra 

nezaměstnanosti za 2 ukončená pololetí přecházející datu předložení záměru zaměstnavatele 
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nejméně o 50 % vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v ČR. Tato podmínka platí také 

pro hmotnou podporu rekvalifikace nebo školení zaměstnanců. Zaměstnavateli není 

poskytnuta hmotná podpora po dobu 3 let, v případě, že mu byla uložena pokuta za umožnění 

výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 ZoZ. 

V oblasti s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší, než je průměrná míra 

nezaměstnanosti v ČR, je výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců  

v rámci investičních pobídek 25 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců. 

Pokud žádá o hmotnou podporu malý podnik, výše hmotné podpory je 45 %, u středního 

podniku se jedná o 35 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců. V případně 

školení nebo rekvalifikace zaměstnanců se zdravotním postižením nebo znevýhodněných 

zaměstnanců je výše hmotné podpory u malých podniků 55 %, u středních 45 % a u velkých 

35 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení těchto zaměstnanců. 

Zaměstnavateli, který získal hmotnou podporu pro zaměstnance v rámci investiční pobídky, 

nelze po dobu účinnosti dohod sjednaných s ministerstvem nebo Úřadem práce poskytnout 

další příspěvek z prostředků APZ na stejný účel, na jaký byla poskytnuta hmotná podpora. 

Pro účely tvorby nových pracovních míst, rekvalifikací či školení nových zaměstnanců  

se zjišťují tyto údaje: 

 počet zaměstnanců v jednotlivých letech od zahájení investování, odhadovaný 

konečný stav zaměstnanců, 

 počet nových vytvořených pracovních míst i okres, ve kterém se nová pracovní místa 

vytvoří, vliv investice za zaměstnanost v ČR celkově, 

 počet osob, které budou rekvalifikovány, druh rekvalifikace, předpokládané náklady 

na rekvalifikaci, místo uskutečnění rekvalifikace, datum zahájení a ukončení 

rekvalifikace, viz Václavíková, Kolihová a Kubicová (2009). 

Rámcový program pro podporu technologických center a strategických služeb byl schválen 

na základě usnesení vlády č. 127 ze dne 10. března 2007. Spolu s tímto rámcovým 

programem dobíhaly také Rámcové programy pro podporu vzniku a rozšíření 

technologických center a pro podporu strategických služeb, přijaté usnesením vlády č. 573 ze 

dne 5. června 2002 a Rámcový program pro podporu technologických center strategických 

služeb schválený usnesením vlády č. 1238 ze dne 10. prosince 2003.  
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Finanční podpora, jež je zaměřena na podporu zaměstnanosti a rekvalifikace, je realizována 

prostřednictvím Programu pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech 

nejvíce postižených nezaměstnaností. Tento program byl přijat na základě usnesení vlády  

č. 287 ze dne 22. března 2006. Program je určen zejména pro malé a střední podnikatele,  

kteří působí ve zpracovatelském průmyslu. Pokud investor vytvoří více jak 250 nových 

pracovních míst, dohodu s tímto investorem uzavírá MPSV. Naopak s investory, kteří zřizují 

menší počet míst, uzavírají dohody místně příslušné úřady práce, viz Integrovaný portál 

MPSV (2008). 

Tabulka 3.2 Finanční prostředky vynaložené na systém investičních pobídek 2004 – 2013 

(v tisících Kč) 

  2 004 2 006 2 008 2 010 2 013 

Investiční pobídky  678 706 542 275 1 182 943 407 048 24 007 

Rámcový program 858 853 98 441 122 307 54 954 6 784 

Program pro podporu 

tvorby nových pracovních 

míst v regionech (MPSV) 0 290 900 129 000 19 440 0 

Program pro podporu 

tvorby nových pracovních 

míst v regionech (územní 

ÚP) 40 000 116 619 287 554 27 650 0 

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace, 2015, vlastní zpracování 

Z tabulky č. 3.2 je zřejmé, že nejvíce finančních prostředků je vypláceno na nástroj investiční 

pobídky. Největší finanční obnos na nástroj investiční pobídky byl poskytnut ze státního 

rozpočtu v roce 2008 ve výší 1 182 943 tis. Kč. Tato dotace byla poskytnuta celkem  

45 investorům, kteří se zavázali vytvořit 5 563 nových pracovních míst a rekvalifikovat  

až 6 132 nových zaměstnanců. Pouhých 24 007 tis. Kč bylo vynaloženo na investiční pobídky 

do zpracovatelského průmyslu v roce 2013. Tuto finanční pomoc využilo 12 investorů,  

kteří přislíbili vytvořit celkem 230 nových pracovních míst. Rekvalifikováno bylo 213 

zaměstnanců. Nejvíce podporovaným krajem v roce 2008, byl kraj Ústecký (64,1%)  

a Moravskoslezský (13 %). 

Druhým nejvíce finančně podporovaným nástrojem v systému investičních pobídek  

je Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb. 

Nejvíce finančních prostředků bylo proplaceno v roce 2004 v celkové výši 858 853 tis. Kč. 

Z této částky byla poskytnuta hmotná podpora na tvorbu 3 260 nových pracovních míst ve 

výši 409 560 tis. Kč, ale také hmotná podpora na rekvalifikaci a školení 3 845 zaměstnanců 
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ve výši 449 293 tis. Kč. Nejméně finančních prostředků bylo opět poskytnuto v roce 2013, 

kdy bylo v rámci tohoto nástroje zaškoleno pouze 480 zaměstnanců. 

Program pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených 

nezaměstnaností je možné čerpat buď prostřednictvím MPSV, nebo územních úřadů práce. 

Nejvíce finančních prostředků poskytlo MPSV v roce 2006. V průběhu roku 2006 MPSV  

na základě uzavřených dohod poskytlo finanční podporu 2 investorům v celkové výši 290 900 

tis. Kč. Investoři se zavázali, že vytvoří 1 330 nových pracovních míst. Úřady práce poskytly 

nejvíce finančních prostředků v roce 2008 ve výši 287 554 tis. Kč. Z této částky mělo být 

vytvořeno 1 338 nových pracovních míst a zaškoleno 665 zaměstnanců. V průběhu roku 2013 

nebyl tento program finančně podpořen. 

V České republice byly investiční pobídky zavedeny teprve v dubnu 1998. Investiční pobídky 

představují nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, kterým se u zaměstnavatele, jemuž bylo 

vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky podle zvláštního právního předpisu, hmotně 

podporuje: 

 vytváření nových pracovních míst, 

 rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců. 

Školení obsahuje teoretické a praktické vzdělávání, získávání znalostí a dovedností pro 

pracovní zařazení zaměstnanců, které odpovídají požadavkům stanoveným zaměstnavatelem, 

jak uvádí Neščáková (2012). 

 

3.3.3 Veřejně prospěšné práce 

 

Veřejně prospěšné práce představují časově omezené pracovní příležitosti vytvořené 

především pro obtížné umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání 

evidované na úřadu práce. Místa jsou vytvořena na základě písemné dohody mezi Úřadem 

práce  

a zaměstnavatelem. Obsah práce je veřejně prospěšný, může se jednat například  

o údržbu veřejných prostranství, údržbu a úklid veřejných budov a komunikací a obecně 

práce, které přináší prospěch obcím, státním nebo jiným obecně prospěšným institucím,  

jak píše Václavíková, Kolibová a Kubicová (2009). 
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Veřejně prospěšná práce představuje krátkodobé pracovní umístění uchazeče o zaměstnání, 

které může být dlouhé maximálně dvanáct po sobě následujících měsíců ode dne sjednaného 

nástupu uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru. Finanční příspěvek by měl být 

zaměstnavateli poskytován až do výše skutečných mzdových nákladů, včetně sociálního  

a zdravotního pojištění. 

Tabulka 3.3 Přehled výdajů na veřejně prospěšné práce v letech 2004 – 2013 

 2004 2006 2008 2010 2013 

Počet umístěných uchazečů 18 246 18 011 16 246 22 882 21 206 

Počet vytvořených míst 17 727 17 142 15 131 20 961 21 839 

Finanční alokace (v tis. Kč) 833 189 899 298 949 087 1 623 832 1 777 349 

Podíl výdajů na APZ (v %) 27,5 23,3 26,1 28,7 41,8 

Průměrné náklady na 1 

uchazeče (v Kč) 45 664 49 930 58 420 70 965 83 813 

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace, 2015, vlastní zpracování 

Z tabulky č. 3.3. je patrné, že největší počet vytvořených pracovní míst v rámci veřejně 

prospěšných prací bylo v roce 2013, a to 21 839 míst. Z celkového počtu 21 839 vzniklo 

16 074 v rámci Evropského sociálního fondu. Avšak nejvíce umístěných uchazečů (22 882) 

bylo v roce 2010. Naopak nejméně vytvořených pracovních míst bylo vytvořeno v roce 2008. 

V téže roce také nejméně osob (15 131) mělo možnost vykonávat veřejně prospěšné práce.  

Ze státního rozpočtu a Evropské0ho sociálního fondu bylo na veřejně prospěšné práce 

vynaloženo nejvíce finančních prostředků v roce 2013. Celková finanční alokace v roce 2013 

činila 1 777 349 tis. Kč, což představuje 41,8 % z celkových výdajů ÚP ČR na aktivní 

politiku zaměstnanosti. Za sledované období se jedná o největší finanční podporu, je to o 1/3 

více než v roce 2004, kdy bylo na veřejně prospěšné práce vynaloženo pouze 944 160 tis. Kč. 

Z celkové částky 1 777 349 tis. Kč bylo z prostředků Evropského sociálního fondu 

profinancováno 1 398 123 tis. Kč, tj. o 1 088 932 tis. Kč více než v roce 2012.  

O tom, že je o veřejně prospěšné práce zájem vypovídá i fakt, že se každoročně navyšuje 

nejen počet nově vytvořených pracovních míst v jednotlivých krajích, ale také proudí  

ze státního rozpočtu na veřejně prospěšné práce rok od roku více a více finančních prostředků. 

Rapidní nárůst počtu podpořených osob nástrojem VPP v roce 2013 byl zajisté zapříčiněn 

dočasným ukončením realizace institutu veřejné služby. Tato skupina osob začala totiž 

působit v rámci nástroje veřejně prospěšných prací. Mimo jiné v roce 2013 bylo u tohoto 

nástroje realizováno celoplošné zvýšení poskytovaných příspěvků u nejvíce rizikových skupin 

uchazečů o zaměstnání. Navíc se stát snaží motivovat zaměstnavatele, aby uzavírali více 
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zkrácených pracovních úvazků. Tímto krokem se jednotlivé úřady práce snaží poskytnout 

podporu co nejširšímu okruhu uchazečů o zaměstnání a zároveň optimalizují podporu 

i pro ty uchazeče o zaměstnání, jež nejsou schopni vykonávat pracovní činnost na plný 

úvazek.  

 

3.3.4 Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) 

 

Společensky účelné pracovní místo je obsazováno uchazeči evidovanými na ÚP, kterým nelze 

jiným způsobem zajistit pracovní uplatnění. Je určené také pro uchazeče o zaměstnání, který 

začne vykonávat samostatně výdělečnou činnost, ale dříve byl evidován na ÚP. Tato místa 

jsou vytvořena na základě písemné dohody mezi ÚP a zaměstnavatelem. SÚPM se rozlišují 

na: 

 Vyhrazená – zaměstnavateli je poskytován měsíčně příspěvek na mzdu, a to po dobu 

nejdéle 12 měsíců. 

 Zřízená – při zřízení je poskytnuta od ÚP jednorázová dotace zaměstnavateli. 

Výše příspěvku pro zaměstnavatele závisí na počtu vytvořených pracovních míst, ale také  

na míře nezaměstnanosti v daném místě. Pokud byla míra nezaměstnanosti v kalendářním 

měsíci předcházejícím od podání žádosti o příspěvek v daném okrese stejně vysoká nebo 

vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v ČR, příspěvek na jedno pracovní místo může být 

maximálně šestinásobkem průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 

předcházejícího kalendářního roku. Pokud by zaměstnavatel zřídil jednou dohodou s ÚP více 

než 10 pracovních míst, výše příspěvku může být až osminásobek této průměrné mzdy, viz 

Steinichová (2010). 

Tabulka 3.4 Přehled výdajů na vytvoření společensky účelných pracovních míst v letech 

2004 – 2013 

  2004 2006 2008 2010 2013 

Počet umístěných 

uchazečů 25 010 25 417 12 756 25 882 21 716 

Počet vytvořených 

míst 25 584 25 131 12 604 26 481 22 063 

Finanční alokace  

(v tis. Kč) 1 030 597 1 071 803 596 654 1 454 155 1 023 843 

Průměrné náklady 

na 1 uchazeče 41 207 42 169 46 774 56 184 47 147 

Podíl výdajů na APZ 34,0 27,8 16,4 25,7 24,1 

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace, 2015, vlastní zpracování 
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Nejvíce pracovních míst (26 481) bylo vytvořeno v roce 2010, v téže roce úřady práce 

umístily na tato místa 25 882 uchazečů o zaměstnání, což bylo nejvíce za celé sledované 

období. Nejvyšší propad nastal v roce 2008, kdy se nejen počet vytvořených pracovních míst, 

ale také počet umístěných uchazečů snížil téměř o polovinu. Bylo to způsobeno především 

ekonomickou krizí, jež postila celý svět. 

Ekonomická krize, jež propukla v roce 2008, měla dopad také na výši poskytnutých výdajů  

ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Na zřízení společensky účelných 

pracovních míst bylo vyhrazeno pouze 596 654 tis. Kč, což je o polovinu méně než v dalších 

sledovaných letech. Z toho Evropský sociální fond poskytl zhruba 2/3 veškerých finančních 

prostředků. V roce 2013 na tento nástroj bylo vyčerpáno celkem 1 023 843 tis. Kč. Jedná  

se o meziroční nárůst ve výši 657 479 tis. Kč, což je o 179,5 % více. Obdobně jako u veřejně 

prospěšných prací, byl i u tohoto nástroje nárůst způsoben zejména optimalizací 

poskytovaných příspěvků a jejich výší. Úřady práce také podporovaly tvorbu nových 

pracovních míst. 

Z celkových prostředků úřadů práce na aktivní politiku zaměstnanosti je na vznik společensky 

účelných pracovních míst každoročně uvolňována zhruba jedna třetina. Mezi kraje, které 

nejvíce využívají tuto podporu, patří Moravskoslezský kraj, Jihomoravský a Ústecký kraj. 

Opět se jedná o kraje s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. 

 

3.3.5 Chráněná pracovní místa dílny 

 

Chráněné pracovní místo či chráněnou pracovní dílnu může zřídit jakýkoliv zaměstnavatel, 

který splní kritéria podle § 6 odst. 2 písm. a), b) a d) vyhlášky nebo kritéria podle § 6 odst.  

2 písm. a), b) a c) vyhlášky. Dohoda o vzniku chráněného pracovního místa musí být sepsána 

písemně mezi úřadem práce a zaměstnavatelem. Na základě této dohody může poté 

zaměstnavatel žádat od příslušného úřadu práce ČR příspěvek na pořízení vybavení nutného 

pro vznik nového pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením. Chráněné pracovní 

místo je potřeba zřizovatelem obsazovat minimálně po dobu 3 let osobou se zdravotním 

postižením, viz Integrovaný portál MPSV (2008). 
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Tabulka 3.5 Přehled výdajů na vytvoření chráněných pracovních míst v letech 2004 – 

2013 

  2004 2006 2008 2010 2013 

Počet umístěných uchazečů 1 636 1 606 974 1 640 768 

Počet vytvořených míst 1 241 1 179 522 1 081 706 

Finanční alokace (v tis. Kč) 251 355 317 219 251 648 320 067 50 141 

Podíl výdajů na APZ (v %) 5,4 8,2 6,9 5,7 1,2 

Průměrné náklady na 1 

uchazeče 153 640 197 521 258 366 195 163 65 288 

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace, 2015, vlastní zpracování 

Nejvíce chráněných nových pracovních míst (1 241) bylo vytvořeno v roce 2004,  

avšak nejvíce se podařilo do těchto chráněných pracovních míst umístit uchazeče v roce 2010 

(1 640). Úřady práce finančně podpořily nejen chráněná pracovní místa, ale také vznik 

nových chráněných pracovních dílen. Do všech výše uvedených propočtů jsou zahrnuta  

i místa pro osoby zdravotně postižené, které se rozhodnou vykonávat samostatně výdělečnou 

činnost. Naopak nejméně chráněných pracovních míst i dílen vzniklo v roce 2008. Bylo  

to zhruba o polovinu méně než v předešlých letech. Také počet umístěných uchazečů byl 

podstatně nižší než v jiných letech.  

Specifický byl rok 2013. Zatím, co rok 2008 zasáhla již zmiňovaná ekonomická krize,  

tak v roce 2013 proběhlo mnoho významných změn. Výrazný meziroční pokles počtu 

podpořených osob, ale i vynaložených finančních prostředků byl způsoben především tím,  

že příspěvek na provozní náklady chráněného pracovního místa byl zaměstnavatelům, jež 

zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, vyplácen v rámci příspěvku dle  

§ 78 zákona o zaměstnanosti. Také nová právní úprava, která byla účinná od 1. července 

2012,  

měla zefektivnit podporu poskytovanou v rámci příspěvku na podporu zaměstnávání osob  

se zdravotním postižením. Cílem této právní normy bylo „vyloučit z podpory tzv. fiktivní 

zaměstnavatele“. Tímto krokem se mělo zamezit zaměstnavateli realizovat svou činnost pouze 

za účelem čerpání příspěvku.  

Za celé sledované období bylo nejméně finančních prostředků ze státního rozpočtu  

a Evropského sociálního fondu poskytnuto v roce 2013, kdy celková částka na zřízení CHPM 

a na provoz CHPM nepřevýšila 50 141 tis. Kč, což bylo podstatně méně než v předešlých 

letech. Oproti roku 2006, kdy bylo na tento nástroj poskytnuto nejvíce finančních prostředků, 
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zaznamenáváme pokles téměř o 265 000 tis. Kč. Také podíl z celkových výdajů ÚP ČR  

na APZ se v roce 2013 meziročně snížil na 1,2 %. 

Kromě chráněných pracovních míst a dílen mohou osoby se zdravotním postižením využít 

podporu ve formě pracovní rehabilitace. Tento individuální plán představuje harmonogram 

naplňování dohodnutého postupu, jež vede k pracovnímu uplatnění osoby se zdravotním 

postižením. Jedná se o sestavování a naplňování individuálních plánů pracovní rehabilitace, 

včetně individuálního přístupu k jeho naplňování. Nejčastější formou pracovní rehabilitace  

je příprava k práci. Celkový rozsah finančních prostředků na pracovních rehabilitaci 

dosahoval v roce 2008 výše 4 009 tis. Kč, tj. nejvíce za celé sledované období. 

 

3.3.6 Příspěvek na zapracování 

 

Zaměstnavatel může od ÚP získat příspěvek na zapracování v případě, že přijímá  

do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, jemuž musí být při zprostředkování 

zaměstnání věnována zvýšená péče (dle § 33 výše zákona o zaměstnanosti): 

 zdravotně postižené fyzické osoby, 

 fyzické osoby do 20 let věku nebo naopak nad 50 let věku, 

 těhotné a kojící ženy, matky do devátého měsíce po porodu, 

 fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, 

 fyzické osoby, jež jsou v evidenci uchazečů u úřadu práce déle než 5 po sobě jdoucích 

měsíců, 

 fyzické osoby z mimořádně obtížných poměrů, osoby společensky nepřizpůsobivé 

apod., jak uvádí Leiblová (2009). 

Maximální doba poskytování příspěvku je po dobu 3 měsíců a může činit každý měsíc 

nejvýše polovinu minimální mzdy na jednu fyzickou osobu. Splatnost příspěvku je do 30 

kalendářních dnů od předložení písemnosti informující o průběhu zapracování. Úřad práce 

příspěvek na zapracování poskytuje zpětně za celé sjednané období, do kterého se však 

nepočítá doba nepřítomnosti zapracovávané osoby v zaměstnání, viz Integrovaný portál 

MPSV (2008). 
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3.3.7 Překlenovací příspěvek  

 

Překlenovací příspěvek může být poskytnut osobě samostatně výdělečně činné, která přestala 

být uchazečem o zaměstnání, a byl jí poskytnut příspěvek na společensky účelné pracovní 

místo. Tento příspěvek má pomoci uchazečům o zaměstnání se začínajícím podnikáním  

a slouží k úhradě provozních nákladů. Příspěvek lze poskytnout v max. výši 0,25násobku 

průměrné mzdy za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházející tomu, ve kterém byla 

uzavřena dohoda. Překlenovací příspěvek je možné čerpat po dobu pěti měsíců. Podmínkou 

však je, že je potřeba o něj požádat do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody o zřízení 

společensky účelného místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti a poskytnutí 

příspěvku. Od 1. ledna 2007 vstoupila v platnost novela zákona o zaměstnanosti – zákon  

č. 112/2003, jež upravila možnou výši pro získání příspěvku, jak píše Andraščíková a kol. 

(2012). 

 

3.3.8 Příspěvek na dopravu zaměstnanců  

 

Příspěvek na dopravu byl poskytnut zaměstnavateli, který zajistil pro své zaměstnance 

dopravu do zaměstnání. Podmínkou však bylo, že do místa zaměstnání není dostatečně 

zajištěna doprava hromadnými dopravními prostředky. Pokud byla splněna výše zmíněná 

podmínka, zaměstnavatel mohl čerpat příspěvek ve výši 50 % vynaložených nákladů na 

dopravu zaměstnanců. V případě zaměstnávání osob s těžkým postižením mohla výše 

příspěvku dosahovat až 100 % vynaložených nákladů, viz Integrovaný portál MPSV (2008). 

 

3.3.9 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 

 

Změny podnikatelského programu, především technologie, předmět podnikatelské činnosti 

apod., nejsou v žádném případě snadnou záležitostí. Často s sebou přinášejí omezení provozu. 

Proto zákon o zaměstnanosti v rámci aktivní politiky zaměstnanosti umožňuje zaměstnavateli, 

který přechází na nový výrobní program získat určitou pomoc. 

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program může zaměstnavatel získat na základě 

písemné dohody s ÚP. V případě, že zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program  

a nemůže zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, 
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vzniká mu nárok pobírat příspěvek na částečnou úhradu náhrady mzdy, nejvýše však  

do poloviny minimální mzdy. Tento příspěvek je možné poskytovat maximálně po dobu  

6 měsíců, jak píše Adraščíková a kol. (2012). 

Tabulka 3.6 Přehled výdajů na jednotlivé poskytnuté příspěvky v letech 2004 – 2013 

  2 004 2 006 2 008 2 010 2 013 

Překlenovací příspěvek  

(v Kč) 0 8 167 000 5 282 000 zrušen 4 579 000 

Příspěvek na dopravu 

zaměstnanců (v Kč) 0 6 041 000 4 050 000 zrušen 0 

Příspěvek na zapracování 

(v Kč) 0 1 580 000 945 000 268 000 373 000 

Příspěvek při přechodu na 

nový podnikatelský 

program (v Kč) 0 0 271 130 60 000 0 

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace, 2015, vlastní zpracování 

V roce 2004 vstoupil v platnost zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tento zákon byl 

účinný od 1. října 2004. Součástí zákona byla také podkapitola věnující se rozšíření nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti. Mezi nové nástroje aktivní politiky zaměstnanosti patří 

především výše zmíněný příspěvek na zapracování, příspěvek na dopravu zaměstnanců  

a překlenovací příspěvek. Vzhledem k tomu, že byl zákon účinný až v měsíci říjnu, tak 

zjišťované údaje z roku 2004 o finančních prostředcích, vytvořených pracovních místech  

a umístěných uchazečích, nedosahují potřebné vypovídací hodnoty pro sledovaná hodnotící 

kritéria. 

Na překlenovací příspěvek Úřad páce spolu s Evropským sociálním fondem poskytl nejvíce 

finančních prostředků v roce 2006, a to 8 167 000 Kč. Díky této částce bylo podpořeno 1 234 

osob, což je nejvíce za sledované období.  

V roce 2010 byl novelou zákona o zaměstnanosti, která nabyla účinnosti 1. ledna 2009, 

překlenovací příspěvek zrušen. Poskytování tohoto příspěvku bylo obnoveno s platností  

od 1. ledna 2011.  

Nejméně finančních prostředků na překlenovací příspěvek bylo vynaloženo v roce 2013,  

kdy celková alokace činila 4 579 000 Kč. V tomto roce bylo podpořeno pouze 270 osob.  

Příspěvek na dopravu zaměstnanců můžeme hodnotit pouze v roce 2006 a 2008. I na tento 

příspěvek se vztahuje novela zákona o zaměstnanosti z 1. ledna 2009, neboť zákonem  

č. 282/2008 Sb. byly příspěvky na dopravu zaměstnanců zrušeny.  
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Nejvýše peněžních prostředků na dopravu zaměstnanců bylo vynaloženo v roce 2006,  

a to 6 041 000 Kč, kdy bylo přepraveno 2 085 zaměstnanců. 

Příspěvek na zapracování byl plně poskytován od roku 2005 až doposud. Nejvíce finančních 

prostředků Úřad práce spolu s Evropským sociálním fondem vynaložil v roce 2006. Celková 

alokace tak činila 1 580 000 Kč, což pomohlo 193 zaměstnancům. Rok 2010 zaznamenal 

rapidní propad finančních prostředků, neboť bylo zaměstnavatelům z tohoto titulu vyplaceno 

pouze 268 000 Kč. 

V roce 2006, 2008 a 2013 nebyly na příspěvek při přechodu na nový podnikatelský 

program čerpány žádné finanční prostředky. Jinak tomu bylo v roce 2010,  

kdy zaměstnavatelé čerpali finanční prostředky v celkové výši 60 000 Kč. 

 

3.3.10 Poradenství 

 

V zákoně o zaměstnanosti se poradenská činnost člení na individuální a skupinové 

poradenství. Činnost je zaměřena hlavně na poradenství k volbě povolání. Cílem této činnosti 

je poskytnout informace o jednotlivých povoláních, předpokladech a nutné způsobilosti 

k jejich vykonávání. Navíc informuje o možnosti přípravy na další povolání a následného 

pracovního uplatnění. Poradenská činnosti však není určena pouze pro studenty, ale také pro 

všechny fyzické a právnické osoby.  

Úřad práce poskytuje také poradenskou činnost při výběru rekvalifikace. Především  

se zaměřuje na obsah a rozsah rekvalifikace, neboť pracovník úřadu práce vychází 

z kvalifikace dosavadní. Dalšími aspekty jsou zdravotní stav, schopnosti, zkušenosti a zájmy 

osob, které mají být rekvalifikovány. Tyto aspekty jsou důležitým předpokladem pro 

poradenství při výběru vhodného zaměstnání. Úřad práce poskytuje poradenskou činnost  

i zaměstnavatelům. Doporučí zaměstnavateli pouze ty zaměstnance, kteří odpovídají 

požadavkům zaměstnavatele. Při spolupráci s osobami zdravotně postiženými se poradenství 

pro volbu přípravy k práci zaměřuje na specifické zdravotní, sociální a jiné potřeby těchto 

osob a snaží se odstraňovat překážky přístupu na trh práce. 

Poradenskou činnosti mohou úřady práce zajišťovat přímo nebo prostřednictvím 

psychologické poradny, odborného zařízení a jiných zařízení, kterým uhradí náklady spojené 
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s poradenstvím. Podmínkou však je, že mezi úřadem práce a daným zařízením musí být 

sepsána písemná dohoda, jak zmiňuje Leiblová (2009). 

Poradenství může mít formu: 

 individuálního nebo skupinového poradenství, 

 posuzování osobních předpokladů pomocí diagnostiky, 

 poradenských programů, které se zaměřují na techniky vyhledávání zaměstnání, 

motivaci a aktivizaci fyzických osob. 

Úřad práce poskytuje poradenskou činnost za účelem zjišťování osobních a kvalifikačních 

předpokladů fyzických osob, zejména pro volbu povolání, pro zprostředkování zaměstnání 

nebo pro volbu přípravy k práci u osob se zdravotním postižením. 

Úřad práce také hradí některé náklady spojené s poradenstvím. Například uchazeči  

o zaměstnání může uhradit jízdní náklady. Odborným zařízením Úřad práce hradí především 

tyto náklady: 

 materiál, mzdy, odměny zaměstnanců a jiné přímé náklady vynaložené na poradenství, 

 úměrný podíl režijních nákladů, 

 náklady na dílčí části poradenství, jež odborné zařízení zajišťuje skrz jiné odborné 

zařízení, 

 přiměřený zisk, nejvýše ve výši 15 % vynaložených nákladů, 

 uhrazená daň z přidané hodnoty, pokud odborné zařízení není plátcem daně, 

 náklady na nutnou výbavu účastníků poradenství, nejvýše ve výši 2000 Kč na jednoho 

účastníka, 

 pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví účastníků poradenství. 

Poradenská činnost se zaměřuje především na osoby: 

 se zdravotním postižením, 

 mladé do věku 20 let, 

 dlouhodobě nezaměstnané, 
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 nad 50 let věku, 

 pečující o děti do 15 let, 

 propuštěné v důsledku ekonomické krize 

 nebo na osoby s žádnou či nízkou úrovní kvalifikace. 

Poradenská činnost byla realizována především prostřednictvím Job Clubů, komplexních 

programů individuálního poradenství, ale také díky Informačním a poradenským střediskům 

úřadů práce, jak píše Dvořáková a kol. (2007).  

 

3.3.11 Sdílené zprostředkování zaměstnání 

 

Sdílené zprostředkování zaměstnání je založeno na principu spolupráce úřadu práce 

s agenturou práce. Úřad práce zprostředkuje o uchazeči zaměstnání prostřednictvím agentury 

práce, ale aby toto povolání mohlo být uchazeči zprostředkováno sdíleně, musí s tím uchazeč 

nejprve souhlasit písemně. Také úřad práce sepíše písemnou dohodu mezi ním a agenturou 

práce. Na základě této dohody pak může úřad práce agentuře vyplácet příspěvek: 

 ve výši 5000 Kč na každého uchazeče o zaměstnání na sdílené zprostředkování 

zaměstnání, 

 ve výši 500 Kč za každého umístěného uchazeče, který v pracovním poměru vydrží 

nejméně 6 měsíců. 

Za zprostředkování zaměstnání se nepovažuje, pokud uchazeče o zaměstnání přijala  

do pracovního poměru samotná agentura práce, viz Neščáková (2012). 

 

3.3.12 Cílené programy k řešení zaměstnanosti 

 

Cílené programy k řešení zaměstnanosti představují soubor opatření, která mají zajistit lepší 

uplatněních fyzických osob na trhu práce. Tyto programy jsou schvalovány vládou ČR 

v případě, že se jedná o programy s celostátním charakterem. Obecní, okresní a krajské 

programy schvaluje ministerstvo práce a sociálních věcí. Každý program však musí splňovat 

určité podmínky provádění a vždy musí být předložen harmonogram čerpání. 
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Není podmínkou, že tyto programy musí úřady práce realizovat pouze s agenturami práce, 

mohou spolupracovat i s jinými organizacemi nebo subjekty. Seznam podporovaných 

programů zveřejňuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Mezi ty nejčastější patří: 

 mezinárodní programy a programy financované v rámci Strukturálních fondů EU, 

 program na vytvoření absolventských pracovních míst v organizacích veřejné správy, 

 program na vytvoření pracovních míst pro zdravotně postižené osoby, jak uvádí 

Leiblová (2009). 

 

3.4 Hodnocení jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 
 

Tabulka č. 3.4: Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti v letech 2004-2013 

  2 004 2 006 2 008 2 010 2 013 

Finanční alokace na APZ  

(v tis.) 3 937 882 5 300 675 6 131 729 6 171 493 4 285 714 

Podíl na HDP v % na APZ 0,14 0,17 0,17 0,17 0,11 

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace/rok2010/Anal2010.pdf, 2015, vlastní zpracování 

Z celkového objemu peněz určených na aktivní politiku zaměstnanosti bylo nejvíce použito  

do krajů, jež se potýkají s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Mezi tyto kraje patří především 

kraj Ústecký, Moravskoslezský a Jihomoravský. Celkově výdaje ze státního rozpočtu  

na aktivní politiku zaměstnanosti každoročně rostou. V roce 2004 bylo ze státního rozpočtu 

vynaloženo nejméně finančních prostředků za celé sledované období. Avšak bylo  

to o 692 135 tis. Kč více než v roce 2003. Celkový objem finančních prostředků činil 

3 937 882 tis. Kč. Mezi nejvíce finančně podporované nástroje patřily především Společensky 

účelná pracovní místa, na něž byla ze státního rozpočtu vyčleněna částka 1 030 597 tis. Kč, 

dále Investiční pobídky ve výši 858 853 tis. Kč a Veřejně prospěšná místa s alokací 833 189 

tis. Kč. 

V roce 2006 se výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti opět navýšily, i když nezaměstnanost 

celkově poklesla. Bylo to způsobeno především změnou struktury uchazečů o zaměstnání  

a také rostoucím podílem účastníků na rekvalifikačních kurzech. Celková finanční alokace 

uvolněná ze státního rozpočtu na aktivní politiku zaměstnanosti v roce 2006 činila 5 300 675 

tis. Kč, což je o 1 2772 822 tis. Kč více než v roce 2005. Struktura výdajů na APZ  

je ovlivněna zejména výší finančních prostředků z ESF a také podílem výdajů na investiční 
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pobídky a poklesem podílu výdajů ÚP na nástroje APZ. I nadále mezi nejvíce podporované 

nástroje patří Společensky účelná pracovní místa (1 071 803 tis. Kč), Investiční pobídky 

(1 048 236 tis. Kč) a také Veřejně prospěšné práce (899 298 tis. Kč). Stejně jako 

v předchozích letech i tento rok bylo nejvíce finančních prostředků směřováno do Ústeckého 

(19 %), Moravskoslezského (16,2 %) a Jihomoravského kraje (10,9 %).  

Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti v roce 2008 byly ovlivněny především růstem mezd 

a platů obecně, a tudíž vyššími rozhodnými příjmy uchazečů o zaměstnání, kteří přicházeli  

do evidence, dále vysokým podílem osob starších 50 let v evidenci úřadů práce a také vyšším 

počtem uchazečů o zaměstnání. Není proto divu, že opětovně vzrostly výdaje na aktivní 

politiku zaměstnanosti na částku 6 131 729 tis. Kč. Oproti předchozímu roku výdaje vzrostly 

o 458 408 tis. Kč. I nadále přetrvával trend změny struktury výdajů na APZ v návaznosti na 

rostoucí zapojení prostředků z ESF a zároveň klesal podíl výdajů na nástroje APZ realizované 

prostřednictvím úřadů práce dle zákona č. 435/2004 Sb.. I v roce 2008 proudilo nejvíce 

finančních prostředků do regionů s nejvyšším počtem nezaměstnaných. Téměř třetina 

veškerých finančních prostředků určených na APZ byla vynaložena na projekty financované 

z ESF, další nejvyšší položku tvořily Investiční pobídky (1 721 803 tis. Kč) a také 

Společensky účelná pracovní místa (570 288 tis. Kč). 

Rok 2009 a 2010 představoval nejen pro politiku zaměstnanosti, ale celkově pro ekonomiku 

kritické období. Situace na trhu práce v České republice byla z důvodu převážně exportně 

orientované ekonomiky ovlivňována celosvětovou hospodářskou krizí. V důsledku nedostatku 

pracovních míst, byli zaměstnavatelé nuceni propouštět zaměstnance a míra nezaměstnanosti 

se pohybovala kolem 9,2  - 9,7 %, což byla nejvyšší hodnota od roku 2004. Na aktivní 

politiku zaměstnanosti bylo ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu v roce 2010 

vynaloženo celkem 6 171 493 tis. Kč, což je o 1 218 027 tis. Kč více než v roce 2009  

a zároveň nejvíce za celé sledované období. V tomto roce bylo také možné čerpat finanční 

prostředky z mimorozpočtových zdrojů z Programu Leonardo da Vinci. Mezi nejvíce 

podporované nástroje v roce 2010 patřily Veřejně prospěšné práce s alokací 1 623 832 tis. Kč, 

Společensky účelná pracovní místa (1 454 155 tis. Kč) a také rekvalifikace, na něž bylo 

použito 582 261 tis. Kč.  

V porovnání s předešlými léty se v roce 2013 zvýšil objem výdajů na aktivní politiku 

zaměstnanosti financovaných z Evropského sociálního fondu. Celkově  bylo na aktivní 

politiku zaměstnanosti v roce 2013 vynaloženo 4 285 714 tis. Kč, tedy o 1 690 093 tis. Kč 

více než v roce 2012. Avšak podíl finančních prostředků na HDP na APZ dosahoval nejnižší 
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hodnoty za celé sledované období, a to 11 %. Oproti roku 2010 také míra nezaměstnanosti 

klesla z původních 9,6 % na 7,0 %. Nárůst zaměstnanosti doprovázený poklesem ekonomiky 

můžeme chápat jako pokus zaměstnavatelů o udržení kmenových zaměstnanců na úkor 

kratších pracovních úvazků či menšího počtu odpracovaných hodin. S růstem zaměstnanosti 

je spojen také pokles finančních prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti. Z celkové 

finanční podpory bylo nejvíce použito na nástroj Veřejně prospěšné práce ve výši 1 777 349 

tis. Kč, poté na Společensky účelná pracovní místa s alokací 1 023 843 tis. Kč a také na cílené 

program financované z ESF ve výši 68 761 tis. Kč. I nadále přetrvával trend, že nejvíce 

podporovanými kraji, jsou kraje s nejvyšší mírou nezaměstnanosti.  

 

3.5 Institucionální systém služeb zaměstnanosti v ČR 
 

Institucionální systém služeb zaměstnanosti prošel rozsáhlým vývojem. Do roku 2011 politiku 

zaměstnanosti zabezpečovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím  

tzv. územních orgánů práce, jež disponovaly právní subjektivitou, představovaly samostatnou 

účetní jednotu a měly samostatnou personální politiku. Řídícím orgánem těchto úřadů práce 

byla Správa služeb zaměstnanosti, která byla organizačním útvarem Ministerstva práce  

a sociálních věcí. V roce 2011 vešel v účinnost zákon o Úřadu práce ČR, na základě něhož 

byl zřízen Úřad práce České republiky, který je správním úřadem s celostátní působností  

a je přímo podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí. Cílem tohoto nového uspořádání  

je zajistit jednotný postup a dostupnost veškerých dosud poskytovaných služeb občanům. 

Toto sjednocení v jednu organizační složku státu má zajistit zefektivnění řízení výkonu státní 

správy v oblasti zaměstnanosti a státní sociální podpory. Dalším podstatným důvodem 

 je snížení nákladů na provoz generálního ředitelství v Praze a dalších 14 krajských poboček  

a 409 kontaktních pracovišť. Nové uspořádání mělo oddělit a posílit tvorbu strategie, 

koncepce a legislativy politiky zaměstnanosti od realizace politiky zaměstnanosti. Řízení 

realizace politiky zaměstnanosti je přeneseno na Úřad práce ČR a je posílena role krajského 

úřadu práce jako hlavního aktéra realizace politiky zaměstnanosti. 
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3.5.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí představuje nejvyšší institucionální orgán politiky 

zaměstnanosti. Nejen, že kontroluje výkon státní správy v oblasti politiky zaměstnanosti,  

ale také zabezpečuje rozvíjení mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráci v oblasti 

zaměstnanosti lidských zdrojů na úseku trhu práce. Mezi další kompetence Ministerstva práce 

a sociálních věcí patří: 

 zpracování celostátní koncepce a programů státní politiky zaměstnanosti včetně 

zpracování analýz a prognóz vývoje trhu práce, 

 zajišťuje národní financování opatření obsažených v programech Evropského 

sociálního fondu, 

 spolupracuje s příslušnými orgány veřejné správy členských států Evropské unie 

v rámci vysílání zaměstnanců do jiného členského státu, 

 zabezpečuje databázi informací o potřebách trhu práce, tzv. Národní soustavy 

povolání, 

 zajišťuje vedení centrální evidence zájemců o zaměstnání, uchazečů o zaměstnání 

apod., viz Integrovaný portál MPSV (2008). 

 

3.5.2 Generální ředitelství Úřadu práce 

 

Generální ředitelství Úřadu práce je přímo podřízeno Ministerstvu práce a sociálních věcí. 

 Pro výkon efektivní politiky zaměstnanosti zajišťuje pro ministerstvo podklady ke zpracování 

koncepcí a programů, jež jsou nezbytné pro řešení stěžejních otázek na trhu práce. Generální 

ředitelství úzce spolupracuje se správními úřady, územními samosprávnými celky a dalšími 

orgány realizujícími politiku zaměstnanosti v ČR. Svou činnost soustřeďuje také  

na spolupráci se zahraničními institucemi. Spolu s ministerstvem usiluje o rozvíjení 

mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráce v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů. 
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V rámci politiky zaměstnanosti realizované na území ČR zajišťuje: 

 poskytování hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a hmotnou 

podporu rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců v rámci investičních 

pobídek, 

 udělování nebo odnímání povolení právnickým nebo fyzickým osobám  

ke zprostředkování zaměstnání, vede také evidenci agentur práce, 

 kontrolu v rozsahu stanoveném zákonem o zaměstnanosti a zákonem o volném 

pohybu služeb, 

 vybudování školících, rekvalifikačních středisek, pro osoby se zdravotním postižením 

vytváří pracovně rehabilitační střediska, jak píše Dvořáková a kol. (2012). 

 

3.5.3 Krajská pobočka Úřadu práce 

 

Krajská pobočka Úřadu práce realizuje činnost ve svém obvodu. Soustavně sleduje  

a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce. 

Krajská pobočka Úřadu práce spolupracuje s orgány činnými v politice zaměstnanosti nejen 

na národní úrovni, ale také na mezinárodní, neboť přispívá k vytváření mezinárodních 

programů. Ve svém obvodu zajišťuje zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání  

a zájemcům o zaměstnání. Mezi hlavní poslání krajských poboček patří také poskytování 

poradenství, informačních a dalších služeb v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních 

vztahů.  

Mezi další kompetence krajských poboček Úřadu práce patří: 

 zabezpečení uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, poskytování 

příspěvků z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti,  

 vede evidenci volných pracovních míst, evidenci zájemců o zaměstnání, evidenci 

uchazečů o zaměstnání atd. 

 poskytuje Státnímu úřadu inspekce práce identifikační údaje zaměstnanců vyslaných 

k výkonu práce na území České republiky a identifikační údaje právnických  

a fyzických osob, 
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 zabezpečuje činnost Evropských služeb zaměstnanosti, 

 přijímá opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, osobami 

bez ohledu na jejich národnost, rasový nebo etnický původ, osobami se zdravotním 

postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, viz 

Andraščíková a kol. (2012). 
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4 Návrhy a doporučení 
 

Obsahem kapitoly je srovnání jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v letech 

2004, 2006, 2008, 2010 a 2012 a následné stanovení návrhů a doporučení pro realizaci 

efektivnější aktivní politiky zaměstnanosti. Cílem této kapitoly je zhodnotit účinnost 

využívání jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a poukázat na nedostatky 

spojené s realizací jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice. 

Zejména rekvalifikace představují pozitivní účinek na zaměstnanost, neboť představují 

z hlediska rozsahu nejvýznamnější program aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Celkově  

je zájem o rekvalifikace vysoký a nezaměstnaní mají při vstupu do nezaměstnanosti o tomto 

programu nejlepší podvědomí. Je to způsobeno především tím, že lidé reflektují hodnotu 

vzdělání, kvalifikace i funkční flexibilitu a očekávají, že pro ně bude kvalifikace v době 

nezaměstnanosti představovat „dobrou investici“.  Některé studie provedené Institutem práce 

v ČR v rámci aktivní politiky zaměstnanosti však poukazují na krátkodobý účinek 

rekvalifikací, který se v dlouhodobém období vytrácí. Celkově můžeme rekvalifikace 

považovat za nejméně nákladný nástroj.  

Rekvalifikační programy jsou převážně krátkodobé s trváním do jednoho měsíce, což se jeví 

nákladově efektivní, ale nemusí být tyto krátkodobé kurzy efektivní z hlediska hlavního 

účelu. Výhodou je především to, že v průběhu rekvalifikace mnoho nezaměstnaných naváže 

nové kontakty se zaměstnavateli. 

Pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání do 12 měsíců od ukončení rekvalifikace, tedy 

účinnost jednotlivých rekvalifikací, se meziročně zvýšila o 11,5 p.b.. Z původních 32,3 % 

v roce 2009 se zvýšila na 43,8 % v roce 2010. Bohužel i tak zaostává za rokem 2008,  

kdy účinnost rekvalifikace dosahovala hodnoty 48,2 %. Především nespecifické rekvalifikace 

(57,6 %) a kvalifikace na přípravu podnikání (50,8 %) dosahovaly nejvyšší účinnosti. 

Naopak společensky účelná pracovní místa jsou pozitivně hodnocena i v delším časovém 

období, a proto mnohdy dosahují nejlepších výsledků. Tento nástroj je určen specifickým 

skupinám klientů. Převážně se jedná o krátkodobě nezaměstnaného člověka, který v mnoha 

případech netrpí opakovanou nezaměstnaností. Problém nastává tehdy, pokud jsou  

na společensky účelná pracovní místa umisťováni ti, kteří jsou tzv. přijatelnými 

nezaměstnanými. Jsou to převážně ti nezaměstnaní, kteří by se po čase umístili na trhu práce  



 
 

84 
 

i bez programu. Paradoxem je také to, že nejméně perspektivní skupiny nezaměstnaných jsou 

většinou příjemci delších programů SÚPM. Z tabulky č. 3.4 Přehled výdajů na vytvoření 

společensky účelných pracovních míst vyplývá, že v roce 2004 a 2010 byly finanční 

prostředky vynaloženy neefektivně, a to zejména z toho důvodu, že bylo vytvořeno více 

pracovních míst než bylo umístěno uchazečů. V roce 2006, 2008 a 2013 byla situace opačná  

a finanční prostředky byly efektivně vynaloženy, neboť bylo umístěno na společensky účelná 

pracovní místa více uchazečů, než bylo vytvořeno pracovních míst. 

Chráněná pracovní místa a dílny mají sice velmi silný sociálně integrační dopad  

na účastníky programů, ale vzniká zde také velký prostor pro zneužívání tohoto nástroje  

ze strany zaměstnavatelů. Je to způsobené tím, že o chráněná pracovní místa není takový 

zájem jako o ostatní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Úřady práce také zaznamenávají, 

že při zřízení chráněného pracovního místa převládá umístění žen, zatímco u programů  

na podporu provozu chráněných dílen převládají muži. 

 Také veřejně prospěšné práce vykazují sociálně integrační účinky. V dřívějších dobách byl 

velmi malý zájem o veřejně prospěšné práce. Postupem času se však tento trend mění.  

Je to způsobeno především tím, že jsou na veřejně prospěšné práce vynakládány čím dál větší 

finanční prostředky. Proto i osoby vykonávající veřejně prospěšné práce jsou daleko lépe 

finančně ohodnoceny, než tomu tak bylo dříve. Zájem o veřejně prospěšné práce mají 

především nezaměstnaní s nižší úrovní dosaženého vzdělání a také osoby žijící v menších 

obcích. Je to způsobeno především tím, že tyto osoby nejsou ochotny dojíždět větší 

vzdálenost do zaměstnání.  

Avšak efekt plynoucí z veřejně prospěšných prací je spíše negativní, neboť účastníci veřejně 

prospěšných prací bývají v těchto programech umisťováni opakovaně, anebo se vracejí zpět 

do evidence. Pouze výjimečně si najdou zaměstnání na volném pracovním trhu. Proto je velmi 

obtížné hodnotit účinnost jeho realizace. Vzhledem k jeho podstatě, čímž je navrácení 

pracovních návyků osobám dlouhodobě nezaměstnaným, neodpovídá účinnost tohoto nástroje 

vynaloženým nákladům. Neboť se velké procento nezaměstnaných opět vrací do evidence 

nebo opakovaně dochází k zapojení stejných nezaměstnaných do programů veřejně 

prospěšných prací. Z výše uvedené tabulky č. 3.3 je zřejmé, že vynaložené finanční 

prostředky na vytvoření veřejně prospěšných míst, byly vynaloženy efektivně. Ve sledovaném 

období 2004-2013 finanční prostředky na veřejně prospěšné práce dopomohly k většímu 

zapojení uchazečů do tohoto nástroje a průměrné náklady na jednoho uchazeče tak byly nižší, 

než na jedno vytvořené pracovní místo.  
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Česká republika se však potýká s problémem, že efektivnost nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti je hodnocena převážně u absolventů, což je skupina, která je v mnoha 

případech schopna si obstarat práci sama i bez těchto programů. Naopak je potřeba vyvinout 

větší iniciativu u osob v předdůchodovém věku nebo u osob s handicapem. Osoby starší 

padesáti let, které jsou celý život navyklé pracovat, by při efektivnějším využití těchto 

programů dosahovali lepších výsledků, než absolventi. Také hospodárnost by byla vyšší. 

 

4.1 Doporučení 
 

Projekty realizované z Evropského sociálního fondu jsou považovány za podstatně méně 

pružné oproti projektům realizovaným v rámci národní aktivní politiky zaměstnanosti,  

neboť vyžadují složitý a dlouhodobý proces nejen plánování, ale také schvalování a realizace. 

Projekty jsou proto mnohdy realizovány v jiném kontextu, než byly plánovány.  

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti v ČR je potřeba i nadále zvyšovat rozsah opatření. 

Jedná se především o opatření směřující k ohroženým skupinám, tedy k těm nezaměstnaným, 

jež jsou evidováni dlouhodobě na ÚP, nekvalifikovaným, zdravotně handicapovaným  

a nezaměstnaným straším 50 let. 

Daleko větší pozornost by měla být věnována individuální poradenské práci  

s nezaměstnaným při získání zaměstnání. V oblasti poradenství je nezbytné zvýšit profesní 

odborné služby a zároveň navýšit kapacity pro poskytování individuálního poradenství.  

Dalším nezbytným krokem je zjednodušit systém vyhlašování veřejných zakázek a jejich 

následné realizace, neboť je proces zahájení a samotné realizace příliš zdlouhavý a následná 

realizace neodpovídá situaci na trhu práce. Časová náročnost brání flexibilnímu reagování 

v nabídce rekvalifikací v závislosti na potřeby poptávky po pracovní síle. V okamžiku 

vyhlášení veřejné zakázky jsou požadavky na trhu práce odlišné od situace, kdy je samotný 

projekt realizován. Nejen, že dochází k časovému zpoždění, ale také je projekt finančně 

podstatně nákladnější, než by tomu tak bylo při okamžité realizaci projektu. Bylo by proto 

vhodné zefektivnit realizaci veřejných zakázek, především zkrátit dobu trvání plánování, 

schvalování a samotnou realizaci na takovou dobu, která bude odpovídat potřebám trhu práce. 

V České republice patří mezi kraje s nevyšší mírou nezaměstnanosti kraj Ústecký, 

Moravskoslezský, Olomoucký a Liberecký. Jedná se o kraje, ve kterých je míra 
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nezaměstnanosti přibližně 9 %. Právě z tohoto důvodu je potřeba se zaměřit na zvýšení 

zaměstnanosti v těchto oblastech. Jedním ze způsobů, jak zvýšit zaměstnanost, je vytvořit 

speciální ekonomické zóny, které přilákají do krajů nové investory. Formou investičních 

pobídek by tak byli zaměstnavatelé motivováni vytvořit v krajích s vysokou nezaměstnaností 

nová pracovní míst. 

Jak už bylo výše zmíněno, rekvalifikace patří mezi nejefektivnější nástroj, který je zároveň 

nejvíce finančně podporovaný. Proto je zapotřebí i nadále zvyšovat rozsah rekvalifikací a dbát 

na kvalitu rekvalifikačních kurzů. V ČR převládají především krátkodobé rekvalifikační 

kurzy, jejichž doba trvání mnohdy nepřesáhne jeden měsíc. Za tak krátkou dobu nemohou 

nezaměstnaní získat dostatečné zkušenosti a informace o profesi, na niž se rekvalifikují.  

Po ukončení rekvalifikačního kurzu jsou uchazeči o zaměstnání i nadále vedeni v evidenci 

ÚP. Proto jsou tyto kurzy ve většině případů velmi malým přínosem pro pracovní trh. Zvýšení 

doby určené na rekvalifikaci, popř. zajištění následné praxe v rámci rekvalifikované profese  

by zajisté přispělo k daleko lepšímu následnému uplatnění na trhu práce. Osoby evidované na 

ÚP by si touto cestou mohli lépe osvojit své znalosti a dovednosti. 

Aby bylo využití rekvalifikačních kurzů ještě více efektivní, bylo by vhodné se zaměřit na ty 

skupiny nezaměstnaných, u nichž bude mít rekvalifikace smysl a účinek. Více pozornosti  

by proto mělo být věnováno nekvalifikované pracovní síle, osobám se zdravotním postižením  

a také osobám v předdůchodovém věku. Tyto nejvíce ohrožené skupiny nezaměstnaných 

budou mít možnost se daleko lépe uplatnit na trhu práce a efekt bude znatelnější než u osob 

s vyšším odborným vzděláním nebo u absolventů škol. Neboť tyto skupiny nezaměstnaných 

mají větší pravděpodobnost se uplatnit na trhu práce i bez cizí pomoci.  

Již v minulosti se osvědčily některé modely rekvalifikací, jež jsou realizovány v zahraničí, 

neboť kopírují pracovní postupy „kanceláře“, „staveniště“ či „výrobní haly“. Pokud  

by se tímto směrem ubíraly také pracovní přípravy u nás, bylo by možné poskytnout 

nezaměstnaným využitelný výcvik a tím by získali možnost se lépe uplatnit. 

Dosud nebyla dostatečná pozornost věnována finanční kompenzaci v době účastni  

na rekvalifikačním kurzu. Neboť malé finanční ohodnocení nemotivuje dostatečně 

nezaměstnané, aby se účastnili rekvalifikačních kurzů. Zvýšení finanční kompenzace by bylo 

vhodné zejména u nezaměstnaných, kteří absolvují déle trvající rekvalifikační kurzy. Tato 

finanční kompenzace by zvýšila motivaci k následnému hledání zaměstnání. Kompenzaci  
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by bylo možné vyplácet i nadále formou jednorázové dávky při vstupu do rekvalifikace,  

anebo po částech v průběhu rekvalifikace. 

Také v rámci programu veřejně prospěšné práce by mělo být více přihlíženo k sociálnímu 

začleňování znevýhodněných osob. Avšak nikoli na úkor účinků tohoto programu. Je důležité 

i nadále podporovat aktivizaci a rozvoj pracovních dovedností a rozšiřovat sociální kontakty 

tak, aby i nadále měli nezaměstnaní snahu získávat pracovní místa na volném trhu práce.  

Je také zapotřebí usilovat o individuální přístup k nezaměstnaným. Neboť potřeby a možnosti 

dalšího uplatnění jsou u každého uchazeče odlišné. Většinou se jedná o nezaměstnané, kteří 

jsou více jak jeden rok vedeni v evidenci ÚP. Tito lidé podléhají po určité době určité letargii, 

postupně rezignují na shánění zaměstnání a začínají postupně ztrácet pracovní návyky. 

Zejména z těchto důvodů je nutné věnovat více individuální péče nezaměstnaným a motivovat  

je k opětovnému hledání zaměstnání.  

S tím je spojeno opětovné zaměstnávání osvědčených uchazečů o zaměstnání. Je to zejména 

proto, že se na výkon veřejně prospěšných prací hlásí většinou osoby, které ztratily veškeré 

pracovní návyky, ba dokonce mají problém s alkoholem nebo drogami. Takové osoby jsou 

pro výkon veřejně prospěšných prací nevhodní. Z tohoto důvodu obce zaměstnávají 

především již osvědčené uchazeče, tím pádem nedochází k uvolnění pracovní pozice pro nové 

uchazeče  

a program se jeví jako neúčinný. Působí zde tzv. „uzamykací efekt“ a hrozí riziko,  

že nezaměstnaní nebudou schopni proniknout na otevřený trh práce. Veřejně prospěšné práce 

mohou taky mnohdy působit „donucovacím charakterem“. Zejména v případě mzdových 

podmínek, kdy se tyto podmínky jeví nezaměstnanému jako nepřijatelné. 

Program veřejně prospěšných prací je důležité i nadále podporovat zejména proto, že působí 

preventivně proti ztrátě kontaktu s pracovním trhem, proto vzniká možnost na získání trvalého 

zaměstnání. Programy veřejně prospěšných prací mají také sekundární ekonomické efekty  

a přináší společnosti prospěšné aktivity. 

Program Společensky účelná pracovní místa je specifický tím, že ÚP nemůže zcela ovlivnit 

strukturu uchazečů o zaměstnání umístěných na Společensky účelných pracovních místech.  

Je to způsobené tím, že zaměstnavatel již konkrétně uvede požadavky, jež musí uchazeč  

o zaměstnání splňovat. Tyto požadavky však musí být v souladu s § 33 zákona č. 435/2004 

Sb. Pokud uchazeč o zaměstnání tyto požadavky nesplňuje, pak zaměstnavatel nemá nárok 

 na příspěvek. Zaměstnavatel může sám navrhnout nezaměstnaného, anebo může ÚP 
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postupovat stejnou metodou. Záleží však na zaměstnavateli, zda uchazeče o zaměstnání 

přijme na společensky účelné pracovní místo. Mnohdy se stává, že se zprostředkovatelům 

nepodaří vytipovat vhodného uchazeče a společensky účelné pracovní místo není obsazeno. 

Je proto zapotřebí navázat užší spolupráci mezi ÚP, zaměstnavatelem a uchazečem. A dále 

omezit konkrétní zaměstnavatelův výběr uchazeče s dodatečným čerpáním dotací. 

Dalším problémem je umisťování uchazečů s nedostatečným vzděláním na společensky 

účelná pracovní místa. Většinou mezi uchazeče o zaměstnání patří osoby se základním 

vzděláním nebo osoby vyučené. Velmi málo zaměstnavatelů je ochotno zaměstnat 

nekvalifikovanou pracovní sílu, neboť zaměstnavatelé mají čím dál větší nároky na zvládání 

techniky. Je proto zapotřebí motivovat uchazeče s nedostatečným vzděláním, aby zvyšovali 

svou kvalifikaci a výkonnost. Jelikož program napomáhá rozvíjet získanou kvalifikaci a praxi, 

tím pádem pomáhá udržet lidský kapitál.  

Je také důležité, aby se dbalo na přiměřené odstupňování výše poskytnuté dotace dle určených 

kritérií u programu Společensky účelná pracovní místa. Bylo by vhodné, aby výše dotace 

nebyla odvozena pouze z dosaženého vzdělání, druhu pracovní smlouvy a předchozí praxe,  

ale aby byl brán zřetel také na délku nezaměstnanosti. 

V rámci programu chráněné pracovní dílny a místa je potřeba se zaměřit především  

na individuální spolupráci s uchazečem. Neboť program chráněné pracovní dílny a místa  

je určen především pro uchazeče se zdravotním postižením. Mnohdy právě tento program 

napomáhá osobám se zdravotním postižením najít uplatnění na trhu práce.  

Program chráněné pracovní dílny je nutné podporovat zejména z toho důvodu,  

že je pro uchazeče se zdravotním postižením nejen důležitý zdroj finančních prostředků, 

 ale představuje také zázemí, možnost uplatnění a seberealizace. Důležité je, aby nedocházelo 

ke zneužívání programu chráněné pracovní dílny, neboť je tento program z velké části 

dotován nejen z Evropského sociálního fondu, ale také z národních rozpočtů. Je proto potřeba 

věnovat zvýšenou pozornost tomu, zda jsou dotace vypláceny skutečně na vytvoření 

chráněného pracovního místa či dílny.  
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Závěr 
 

Cílem této diplomové práce je zhodnocení opatření aktivní politiky zaměstnanosti a následné 

doporučení k realizaci účinnější a efektivnější aktivní politiky zaměstnanosti na národní 

úrovni v České republice. Postupem času můžeme zaznamenávat určitá zlepšení v oblasti 

cílenosti programů aktivní politiky zaměstnanosti, ale i tak je zapotřebí provést určitá 

opatření, neboť strategie zaměstnanosti se zásadně nezměnila.  

Tohoto faktu si je vědoma také Evropská Unie. Proto v poslední letech soustřeďuje svoji 

činnost na realizaci aktivní politiky zaměstnanosti. Evropská Rada spolu s Evropským 

Parlamentem přijala řadu opatření na podporu zaměstnanosti v EU. Mezi ty nejdůležitější 

patří Evropská strategie zaměstnanosti a Iniciativa Evropa 2020, jejichž hlavním cílem je 

především vytvoření dynamické, inteligentní a udržitelné ekonomiky, což přispěje ke zvýšení 

zaměstnanosti  

a produktivity. Evropská Unie je seskupení několika zemí, není proto divu, že každá země 

musí přijmout Evropskou strategii zaměstnanosti i Iniciativu Evropa 2020 za svou a plnit cíle 

stanovené v jednotlivých opatřeních.  

Jak už bylo výše zmíněno, Česká republika realizuje aktivní politiku zaměstnanosti a usiluje  

o omezení pasivní politiky zaměstnanosti. V zájmu každého státu je, aby v něm žilo 

především vzdělané obyvatelstvo, které dokáže uplatnit své vědomosti a dovednosti na trhu 

práce. Neboť zaměstnanost ovlivňuje nejen hospodářskou, ale také sociální politiku státu a má 

vliv  

na celkový ekonomický vývoj daného státu. Zejména z tohoto důvodu patří politika 

zaměstnanosti mezi nejvíce podporované politiky nejen v ČR, ale také v celém světě.  

Prostřednictvím určitých nástrojů, mezi něž patří rekvalifikace, podpora vzniku veřejně 

prospěšných pracovních míst, společensky účelných pracovních míst a také chráněných 

pracovních dílen, je realizována aktivní politika zaměstnanosti, tedy taková politika,  

která usiluje o opětovné začlenění nezaměstnaných osob zpět na pracovní trh. Neboť není 

v zájmu žádné země zvyšovat výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti.  

Z průzkumů vyplývá, že nejvíce známými programy mezi nezaměstnanými jsou rekvalifikace 

a veřejně prospěšné práce. Nejčastější skupinou účastníků programů jsou u rekvalifikací  

a projektů ESF ženy, zatím co u veřejně prospěšných prací převažují muži. Co se týká 
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vzdělání, tak rekvalifikace, SÚPM a projekty ESF jsou více cíleny na osoby  

se středoškolským vzděláním a všeobecně nízké je zapojení osob se základním vzděláním. 

Jako relativně znevýhodněná skupina v přístupu k opatření APZ se jeví kategorie osob nad 50 

let. Bohužel vlivem změny demografické struktury se jeví tato skupina jako problémová  

a bude vyžadovat i nadále větší pozornost. Zároveň také platí, že je APZ více směřována 

k osobám s opakovanou evidencí na ÚP. Nejvíce je tento trend patrný u VPP. 

 Pokud se zaměříme na jednotlivé regiony, je zřejmé, že je skutečně pozornost vázána 

k regionům se strukturálními problémy, tedy Vysočina, Ústecký a Moravskoslezský kraj. 

Jak už bylo výše zmíněno, cílem této diplomové práce je navrhnout určitá doporučení,  

jak lépe posílit roli Úřad práce při realizaci aktivní politiky zaměstnanosti. Dle mého názoru 

je potřeba věnovat větší pozornost individuální práci s nezaměstnaným a více motivovat 

nezaměstnané, aby si hledali práci. Výše podpory v nezaměstnanosti by měla být podstatně 

nižší, než je výše výdělku při zaměstnání. Avšak individuální péče by měla být poskytována 

pouze těm uchazečům o zaměstnání, kteří mají skutečný zájem o práci.  

Dále by bylo vhodné zapojit nezaměstnaného do pracovního procesu i po skončení 

jednotlivých programů, neboť po skončení programu si nezaměstnaní opět mnohdy připadají 

jako nepotřební. Opětovné zapojení uchazečů o zaměstnání do pracovního procesu,  

by vyvolalo u uchazeče pocit potřebnosti, a tím by byl motivován najít si práci. Tento 

problém je typický pro VPP a rekvalifikace. Lidé po skončení VPP a rekvalifikace se většinou 

ocitají opět na ÚP.   

Je zapotřebí, aby byly programy na podporu zaměstnanosti cílenější a odpovídaly skutečným 

potřebám pracovního trhu. Při vyhlašování veřejných zakázek v rámci projektů ESF  

na vytvoření nových pracovních míst, je důležité urychlit proces samotné realizace projektu. 

Mnohdy je proces realizace projektu velmi zdlouhavý a v konečné fázi neodpovídá 

skutečným potřebám na trhu práce. 
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ES    Evropské Společenství 

SAPARD  Special Accessipon programme for Agriculture and Rural Development  

   Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova 

ÚP   Úřad práce 

ESF   Evropský sociální fond 

OSN   United Nations 

Společenství nezávislých států 

USA   United States of America 

   Spojené státy americké 

HDP   Hrubý domácí produkt 

IT   Informační technologie 

EGF   European Globalisation Adjustment Fund 

   Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 

PROGRESS  Finanční nástroj na tvorbu a koordinaci politiky EU 

EURES  Evropský portál pracovní mobility 

EPSO   European Personnel Selection Office 

   Evropský úřad pro výběr personálu 
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PHARE  Pologne-Hongrie Actions pour la Reconversion Economique 

   Předvstupní nástroj pro pomoc deseti kandidátským zemím 

ISPA   Instrument for Structural Policies for Pre-accession 

   Nástroj převstupních strukturálních politik 

NUTS   Nomenclature of unites for territorial statistics 

   Nomenklatura územních statistických jednotek 

PO   Právnická osoba 

FO   Fyzická osoba 

NAPZ   Národní akční plán zaměstnanosti 

VŠ   Vysoká škola 

OP   Operační program 

OP RLZ  Operační program Rozvoj lidských zdrojů 

KČ   Česká koruna 

OP LZZ  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

CIP EQUAL  Iniciativa Společenství EQUAL – rovný přístup k zaměstnání 

OPZ   Operační program Zaměstnanost 

MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ZoZ   Zákon o zaměstnanosti 

CHPM   Chráněná pracovní místa 

p.b.   Procentní bod 
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