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1 Úvod 

Vlivem změny společenských hodnot a životního stylu dochází ke snižování úmrtnosti 

a míry porodnosti, zdravotní péče je kvalitní, což směřuje k dožití se vyššího věku. 

Zastoupení starších osob v populaci roste a naopak podíl osob v produktivním věku klesá. 

Stárnutí populace je důležitou skutečností, jež postihuje všechny členské země Evropské unie. 

Věk je jeden z rozhodujících indikátorů postavení jednotlivce ve světě zaměstnanosti a vyšší 

věk znamená zvýšené riziko při uplatňování na trhu práce více než jiné handicapy. 

Problematika zaměstnávání starších osob se ve světě dostává stále více do popředí. Starší 

osoby představují velmi specifickou skupinu, která může být snadno zasažená 

nezaměstnaností. Z hlediska zaměstnanosti se jedná o skupinu, jež je zaměstnavateli dosud 

přehlížená anebo jí nevěnují dostatečnou pozornost. V souvislosti s demografickým vývojem 

tato riziková skupina starších osob vyžaduje velkou péči s cílem zvyšovat motivaci pracovat  

a nastolit na pracovním trhu takové podmínky, aby lidé měli možnost zapojit se. Je zapotřebí 

zvyšovat míru zaměstnanosti této věkové kategorie, avšak tu nelze řešit neustálým 

prodlužováním věku pro odchod do důchodu a zpřísňováním podmínek pro předčasný odchod 

do důchodu.  

Cílem diplomové práce je zhodnotit postavení starších osob na trhu práce v České 

republice a nastínit problémy pramenící z jejich specifické charakteristiky a tím upozornit  

na problematiku jejich nezaměstnanosti, seznámit se s fungováním politiky zaměstnanosti 

orientovanou na podporu zaměstnávání těchto osob a zároveň nabídnout jisté návrhy  

a doporučení vedoucí ke zlepšení situace starších osob na trhu práce.  

Diplomová práce Postavení starších osob na trhu práce v České republice je 

konstruována do šesti kapitol včetně návrhů a doporučení, úvodu a závěru. Druhá kapitola 

vymezuje proces sociální marginalizace a exkluze, kde nejdůležitějším mechanismem je 

margninalizace a exkluze na trhu práce. Je zde analyzována problematika sociální exkluze  

a marginalizace na trhu práce z teoretického hlediska prostřednictvím vymezení základních 

pojmů jako je sociální exkluze a marginalizace na trhu práce, jejich definice, vymezení, 

příčiny a důsledky. Třetí kapitola zahrnuje analýzu nezaměstnanosti starších osob v České 

republice. Nejdříve jsou charakterizovány rizikové skupiny na trhu práce, mezi něž se starší 

osoby řadí a nelze opomenout také fenomén demografického stárnutí populace,  

který se v současnosti dostává stále více do středu pozornosti. Dále kapitola popisuje 

podmínky pro uplatnění starších osob na trhu práce a příčiny jejich ohrožení. Stěžejní částí 
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této kapitoly je nepochybně zhodnocení současného stavu a očekávaného vývoje 

v zaměstnanosti a nezaměstnanosti starších osob na českém trhu práce. V první řadě je stručně 

shrnuta zaměstnanost starších osob, neboť právě ti budou mít v následujících letech převahu. 

Dále je zmíněna nezaměstnanost starších osob, negativně ovlivněna především určitými 

vlastnostmi, kterými starší osoby disponují. Čtvrtá kapitola je zaměřena na možnosti  

a způsoby, které vedou k řešení situace starších osob na trhu práce. Hlavní částí je zejména 

aktivní politika zaměstnanosti, která je realizována řadou nástrojů a opatření. Vzhledem 

k tomu, že se v České republice nevyskytují žádné nástroje a opatření aktivní politiky 

zaměstnanosti cílené přímo na starší osoby a jejich podporu zaměstnávání, neméně důležité 

jsou proto také cílené programy podporující zaměstnanost zkoumané skupiny. Pátá kapitola 

obsahuje určité návrhy a doporučení vyplývající z problémů, se kterými se potýkají starší 

osoby na trhu práce. Zmíněná opatření se zaměřují právě na propagaci starších osob  

na pracovním trhu a mohou výrazně přispět k podpoře jejich zaměstnávání. 
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2 Sociální exkluze a marginalizace na trhu práce 

2.1 Sociální exkluze 

 Sociální exkluze představuje velmi složitou situaci, kdy je zapotřebí do hloubky 

pochopit její význam, příčiny, mechanismy a také důsledky, které se mohou promítnout  

na soudobou společnost. V současné době koncept sociální exkluze hraje zásadní roli  

na politické i akademické scéně.
1
   

2.1.1 Definice a vymezení sociální exkluze 

Pod pojmem sociální exkluze, tj. sociální vyloučení, si lze představit proces, ve kterém 

jsou složité a vnitřně provázané interakce mezi jednotlivci, sociálními skupinami  

a společenskými systémy a daná společnost se výrazně polarizuje. Tento proces v sobě pojímá 

ekonomická, politická, sociální, národnostní, etická a jiná pojetí.
2
  

 Sociální exkluze může být definována jako „stav, kdy se jedinec nebo skupina jedinců 

plně neparticipuje na ekonomickém, politickém a sociálním životě společnosti, anebo  

kdy jejich přístup k příjmu a ostatním zdrojům jim neumožňuje dosáhnout životní standard, 

který je považován ve společnosti, v níž žijí, za přijatelný, a dosáhnout i té míry participace  

na životě ve společnosti, která je v ní pro její plnoprávné členy považována za žádoucí.“
3
 

 V dnešní době sociální vyloučení představuje proces, jenž danou osobu zbavuje práv  

i povinností. Tato práva a povinností jsou spojena s jedincovým členstvím ve společnosti. Zde 

Rozvojový program OSN
4
 uvádí širší definici, kterou chápe jako „nepřiznání základních 

občanských a sociálních práv a tam, kde tato práva nejsou přímo upírána, se jí pak rozumí 

nedostatečný přístup k politickému a zákonnému systému nebytnému pro uplatnění těchto 

práv“.
5
 S tímto vymezením sociální exkluze se lze v České republice setkat jen zřídka, typické 

je spíše pro Slovensko a jeho některé romské osady. Vyskytují se také užší definice. V nich  

se za sociálně vyloučené pokládají ti, kteří se z mnoha důvodů nemohou participovat  

na sociálních, ekonomických a politických aktivitách společnosti jako celku.
6
 

                                                
1 Sirovátka (2004)  
2 Sirovátka (2004) 
3 Mareš (in Sirovátka, 2004, str. 18 – 19) 
4 UNDP, tj. Organizace spojených národů, která pomáhá lidem vybudovat lepší život.  
5 Faktory sociálního vyloučení (2006) 
6 Faktory sociálního vyloučení (2006) 
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 Podle jedné z nejkomplexnějších definic, stanovenou Evropskou komisí EU, je 

exkluze jev, který má několik faktorů co do svých příčin i projevů. Podle definice mají 

procesy exkluze dynamickou povahu a sociální vyloučení souvisí se selháním sociální 

politiky. Definice sociální exkluze se opírá o ideu, že jedinec má právo na základní životní 

standard
7
 a právo účastnit se ve společnosti. Dle definice Evropské komise EU je velmi 

podstatné, aby bylo každému občanovi zaručeno právo na lidskou důstojnost s cílem bojovat 

proti sociální exkluzi.
8
 Evropská komise EU formuluje definici sociální exkluze a definuje ji 

jako stav, kdy jednotlivec či skupina obyvatelstva se plně neúčastní na ekonomickém, 

politickém a sociálním životě společnosti, resp. kdy jejich přístup k příjmu a ostatním 

zdrojům jim neumožňuje dosáhnout společností přijatelnou úroveň životního standardu. Tito 

lidé, kteří jsou oběťmi sociálního vyloučení, ve většině případů nemají přístup ani 

k základním právům. Pojetí sociální exkluze má negativní náhled v tom smyslu, že zahrnuje 

nezaměstnanost, chudobu, izolaci, utrpení a mizérie všech forem, diskriminaci a materiální 

deprivaci. Naopak pojetí sociální exkluze v sobě skýtá i atraktivnost v tom smyslu,  

že všechny formy sociálního utrpení a mizérií chápe nejen jako sociální problémy, ale také 

jako základní sociální vztah přináležitosti. Z tohoto důvodu se častokrát sociální exkluze 

shoduje se sociální izolací
9
. Sociální izolace sice sociální exkluzi zahrnuje, ale neomezuje  

se na ni. Je nutno mezi nimi rozlišovat. Sociální izolace znamená neparticipaci a sociální 

exkluze je zvláštním případem sociální izolace.
10

 

 Hovoří se tedy o problému postupného vyřazování některých osob či skupin populace 

s určitými sociálními charakteristikami směrem na okraj společnosti
11

 anebo mimo ni
12

. Lidé 

jsou vykázáni ze sociálního a ekonomického bytí
13

, mají omezena především sociální práva, 

životní prostředky a zdroje bohatství. Jde především o nejchudší vrstvy společnosti, které  

se ocitly na okraji společnosti či mimo ni především z důvodu své osobní nedostatečnosti.  

A v menší míře v důsledku působení strukturálních činitelů. Tento proces vytlačování 

vzdaluje jedince od práce a pracovního příjmu s ní spojeného, možnosti vzdělání, zdravotní 

                                                
7 Vzdělání, bydlení, zdraví, práce, služby apod. 
8 Mareš (in Sirovátka, 2004) 
9 Dobrovolnou, ale především nedobrovolnou. 
10 Mareš (in Sirovátka, 2004) 
11 Marginalizace. 
12 Exkluze. 
13 Z trhu práce, společenských organizací, sousedství v majoritní populaci apod. 
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péče, bydlení, sociální ochrany, společenského života i jeho aktivit. Lidé tak mají pocit 

bezmocnosti, neprospěšnosti, neschopnosti a nepotřebnosti.
14

  

Existují různé podoby sociálního vyloučení, se kterými se lze setkat v České republice. 

Vyskytuje se sociální exkluze na základě etnického původu či sociální exkluze s kořeny 

v postavení některých jedinců na pracovním trhu. Zde se jedná především o marginalizované 

pracovníky pohybující se na sekundárním trhu práce a také o dlouhodobě nezaměstnané 

osoby. I v České republice se koncentrují osoby, které jsou ohrožené  vysokým stupněm 

sociálního vyloučení.
15

 Předmětem sociálního vyloučení jsou především cizinci, které  

lze pojmout z úzkého i širšího hlediska. V širším slova smyslu se jedná o osoby lišící  

se od hlavního proudu společnosti. Z užšího pohledu jde o příslušníky etnických minorit. Zde 

nezáleží na tom, zda mají podporu v existujícím státním národu
16

 či ji nemají
17

. Tak či onak 

se pořád jedná o příslušníky etnických menšin.
18

 Koncept sociální exkluze je nejvíce využíván 

ve vztahu k romské menšině. Ale je třeba mít na paměti, že pro sociální exkluzi není tím 

zásadním faktorem etnická odlišnost, ale jinakost jako taková.
19

 I další osoby jsou vystaveny 

riziku sociální exkluze. Jedná se především o výčet těchto skupin: 

 dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnané osoby, 

 osoby s nejistými a nevýhodnými pracovními smlouvami (zejména starší osoby), 

 osoby s nízkým příjmem nebo chudé osoby, 

 osoby s nedostatečnou či zastaralou kvalifikací, 

 osoby mentálně nebo psychicky handicapované, 

 osoby drogově závislé nebo delikventi, 

 mladší osoby bez pracovních zkušeností, 

 osoby, které jsou příjemci sociálních dávek, 

 imigrující osoby aj.
20

 

Ve výčtech vylučovaných osob se dnes objevují především nezaměstnané osoby, 

osoby značně postihnuté chudobou, etnické minority a osoby žijící na okraji společnosti. 

                                                
14 Mareš (in Sirovátka, 2004) 
15 Mareš (in Sirovátka, 2004) 
16 Ukrajinci, Vietnamci aj. 
17 Romové. 
18 Mareš (in Sirovátka, 2002) 
19 Mareš (in Sirovátka, 2004) 
20 Faktory sociálního vyloučení (2006) 
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Představují nejviditelnější skupiny osob, které jsou zasažené rizikem sociálního vyloučení. 

Ale oběťmi sociální marginalizace a sociální exkluze mohou být i jiné skupiny osob.  

Například vyloučení starších osob není dáno jen tím, že pomíjí a oslabují se jejich 

sociální sítě. Je dáno zvláště jejich nepřizpůsobivým přístupem k okolnímu světu, kterému 

často nerozumí a přestávají s ním udržovat komunikaci. V případě, že starší osoba nenajde 

pracovní uplatnění, přechází do kategorie dlouhodobě nezaměstnaných
21

 a zvyšuje se riziko 

sociálního vyloučení.
22

   

Někteří lidé se mohou ocitnout v takové chudobě a sociální exkluzi, že jsou na první 

pohled rozpoznatelní od ostatních. A pokud tito lidé žijí společně v odloučených lokalitách 

nebo je lze lehce rozeznat na základě jistého vnějšího znaku, představují nejviditelnější osoby 

postižené sociálním vyloučením. Avšak sociálně vyloučené osoby se nekoncentrují jen 

v určitých oblastech, je možno na ně narazit kdekoliv – chudinské domy, ubytovny, 

v bezdomoví apod. 

 V sociálním vyloučení se může ocitnout každý. Záleží jen na tom, jak se jedinec  

se svou životní situací popere. Stačí neznalost práv a povinností, nízká úroveň vzdělání, 

nedostatečná či zastaralá kvalifikace, zadluženost, diskriminace, špatné rodinné zázemí, 

handicap, být cizincem, a daná osoba může být ohrožena sociální exkluzí. Pochopitelně 

nejohroženější jsou ti, kteří se dostávají do více krizových situací zároveň a nedokážou svou 

vzniklou situaci řešit, a tak se dostávají do začarovaného kruhu problémů. 

 Část společnosti, která je exkludovaná, se snaží najít si jiný způsob svého vztahu  

ke společnosti, nachází alternativní způsob své existence v dnešní moderní a vyspělé 

společnosti. Pro tuto exkludovanou část společnosti se používá pojem „underclass“, který je 

spojován s neparticipaci na trhu práce a se závislostí na sociálních dávkách.
23

  

 Sociální exkluzi je možno vystihnout několika charakteristikami, přičemž jednou 

z nejdůležitějších je její vícerozměrná povaha. Exkluze znamená mimo jiné i vyloučení z trhu 

práce. Nikoliv na okraj společnosti, ale mimo ni. Následkem je ztráta zaměstnání, absence 

pracovního příjmu, zhoršení životní úrovně, nedostatečná motivace hledat si nové zaměstnání 

nebo se dále vzdělávat. Nezaměstnanost negativně působí také na zdravotní a psychický stav 

                                                
21 Další možností je také odchod do důchodu. 
22 Mareš (in Sirovátka, 2002) 
23 Sirovátka (1997) 
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člověka. A pokud má nezaměstnanost dlouhodobou povahu, člověk postupně ztrácí možnost 

zapojit se do majoritní společnosti a spíše směřuje k chudobě nebo k sociální izolaci.
24

 

 Existuje řada dimenzí sociální exkluze, se kterými se lze setkat: 

 ekonomická – nízký příjem, příjmová chudoba, dlouhodobá nezaměstnanost aj., 

 sociální – rozpad domácností, rozpad manželství, bezdomovectví, kriminalita aj., 

 politická – nízká účast ve volbách, odpírání politických práv, právo shromažďování, 

právo volební, právo politicky se angažovat aj., 

 komunitní – zpustošené obydlí a prostředí, nedostupnost služeb aj., 

 individuální – fyzická či mentální nevýhoda nebo nemoc, absence vzdělání  

a kvalifikace, ztráta sebevědomí a sebeúcty aj., 

 prostorová – soustředění vyloučených osob v oblastech s kumulací rizikových vlivů  

a bez odpovídající kvality života aj., 

 skupinová – soustředění osob s určitými sociálními charakteristikami v určitých 

skupinách aj.
25

 

2.1.2 Vnitřní a vnější příčiny sociálního vyloučení 

 Za jedinou příčinu sociální exkluze nelze považovat jen chudobu, ale mluví se také  

o pluralizaci nerovnosti. Chudoba, a s ní spojená nízká úroveň příjmů, je primárním faktorem 

sociálního vyloučení a představuje jen jednu z překážek participace a aktivního občanství.  

Na procesu sociální exkluze se podílejí i další činitelé.
26

 

 a) vnitřní příčiny 

 Osoby, na které se sociální exkluze vztahuje, mohou svým chováním a jednáním tuto 

vzniklou situaci, do níž se dostali, přímo vyvolávat nebo ji dokonce podněcovat. Ačkoliv jde 

o příčiny osobní povahy, jsou důsledkem vnějších příčin. 

 Do této oblasti patří ztráta pracovních návyků zvláště při dlouhodobé nezaměstnanosti, 

dlouhodobá platební neschopnost, oslabení rodinných vazeb či jejich úplná absence, 

nedostatečná motivace člověka postarat se sám o sebe, absence přátel či blízkých osob, 

alkoholová či drogová závislost aj.  

                                                
24

 Halásková (2001) 
25 Mareš (in Sirovátka, 2004) 
26 Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začleňování (inkluze) – koncepty, diskurz, agenda (2008) 
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 b) vnější příčiny 

 Osoby sociálně vyloučené nemohou svým chováním a jednáním tyto příčiny 

ovlivňovat. Příčiny tohoto typu jsou důsledkem chování a jednání osob, které se nacházejí vně 

vyloučení.  

 Mezi vnější příčiny lze zařadit státní sociální politiku, bytovou politiku, politiku trhu 

práce, diskriminaci, praxe místních samospráv ve spojitosti k sociální oblasti aj. 

 V případě, že lidé nemají přístup k pěti základním zdrojům
27

, mohou se ocitnout  

na sociálním dnu. Problémy se akorát nahromadí a v důsledku toho vzniká životní krize. 

Pokud tato krize trvá delší dobu, hrozí sociální vyloučení. Lidé postižení sociálním 

vyloučením nečelí pouze jednomu problému, ale hned celé škále problémů. Ale i jeden 

samotný problém představuje velké zlo a dokáže výrazně ovlivnit běžné fungování života 

jedince.
28

  

2.1.3 Důsledky sociální exkluze 

Lidé žijící již dlouhodobě v krizové situaci často nejsou schopni se z této tíživé situace 

vymanit. Krize se tak prohlubuje a přenáší se i do dalších oblastí života. Naděje na návrat zpět 

do běžného života je mizivá. Ale stále existuje. Následkem je adaptace lidí na podmínky 

sociálního vyloučení, přijímají nové návyky i vzorce chování a jednání. Osoby sociálně 

vyloučené si zvykají na nový způsob života, což jim nedává možnost uspět ve společnosti.  

A tak se dostávají do pasti sociální exkluze, kterou zachycuje Obr. 2.1. Z pasti sociální 

exkluze lze uniknout jen s něčí pomoci.  

Osoby zasažené vyloučením upadají do chudoby, jejich bytové podmínky jsou velmi 

špatné a často neodpovídají hygienickým normám, zhoršuje se jejich zdravotní stav. Jejich 

vzdělanostní úroveň je nízká a o přístupu ke vzdělání ani nemluvě. Lidé jsou zasaženi 

nezaměstnaností (především dlouhodobou), a tudíž je pro ně snadné se napojit na sociální 

dávky nebo jejich situace je může dovést až do oblasti šedé a černé ekonomiky. V horších 

případech sociální exkluze může také vést až k lichvě, závislosti, prostituci nebo kriminalitě.  

 

                                                
27 Vzdělání, zdravotní péče, bydlení, zaměstnání a sociální ochrana. 
28 O sociálním vyloučení (b. r.) 
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Obr. 2.1 Past sociálního vyloučení 

 

Zdroj: Příručka pro sociální integraci (2010) 

2.1.4 Boj proti sociální exkluzi 

Podpora sociální inkluze a sociální koheze je velmi důležitá, neboť přispívá 

k ekonomickému růstu. Nejlepší prevencí a ochranou proti sociální exkluzi je zaměstnání. Boj 

proti vyloučení by měl být vybudován na základě vytváření podmínek pro růst ekonomiky  

a zaměstnanosti, pro růst vzdělanosti a kvalifikace, pro zlepšení zdraví a podmínek  

pro bydlení.
29

  

Evropská unie v roce 2000 v rámci přijetí Lisabonské strategie vyzvala k podpoře 

lepšího porozumění problematiky sociální exkluze a k nalezení způsobu, jak výrazně ovlivnit 

odstranění chudoby. Rovněž vyzvala k posílení sociální inkluze a sociální koheze 

v jednotlivých členských státech. Evropská komise EU stanovila základní společné cíle 

v oblasti boje proti sociálnímu vyloučení, které zní následovně: 

 usnadňovat participaci na zaměstnání a zajistit občanům přístup ke statkům, zdrojům  

a právům, 

 aplikovat preventivní opatření a tím předcházet nebezpečí ocitnout se v sociální exkluzi, 

 podporovat nejrizikovější skupiny obyvatelstva, 

 mobilizovat všechny relevantní účastníky.
30

 

                                                
29 Mareš (in Sirovátka, 2004) 
30 Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2004 – 2006 (2004) 
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 Na základě výše zmíněných cílů v letech 2001 – 2006 země EU předkládaly Evropské 

komisi své Národní akční plány sociálního začleňování. Představují národní strategie 

jednotlivých členských zemí Evropské unie v boji s chudobou a sociální exkluzí. V roce 2005 

došlo k přezkoumání Lisabonské strategie, a tak se nově jejím nástrojem realizace stal 

Národní program reforem, se kterým měly být strategie sociální ochrany a sociální inkluze 

úzce propojeny. Členské státy EU od roku 2006 předkládají Evropské komisi Národní zprávu 

o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování. Národní zpráva se skládá ze čtyř částí:  

 Společný přehled, 

 Národní akční plán sociálního začleňování, 

 Národní strategická zpráva v oblasti důchodů, 

 Národní strategie zdravotní a dlouhodobé péče. 

 Lisabonská strategie nabyla svého konce v roce 2010 a nový postoj k boji proti 

chudobě a sociální exkluzi již vychází z přijetí strategie Evropa 2020. Aktuálním cílem 

Evropské strategie růstu v této oblasti je snížit přinejmenším o 20 miliónů počet lidí, kteří žijí 

v chudobě a sociální exkluzi nebo jsou na pokraji chudoby a hrozí jim sociální vyloučení.
31

  

 Hledání všech možných způsobů řešení dané problematiky se uskutečňuje také  

na lokální úrovni, kde odpovědnost za řešení problémů leží v rukou místních starostů  

a zastupitelů. Nejdůležitější je obzvláště silná vůle a motivace vyloučených lidí a diskuse 

všech zainteresovaných subjektů, která by měla být v co nejvyšší míře přínosná. Mezi faktory 

ovlivňující sociální exkluzi náleží víceméně zaměstnání, vzdělání, bydlení, sociální politika, 

zadluženost a kriminalita. Při řešení sociální exkluze je třeba si uvědomit, že se jedná  

o komplex faktorů navzájem propletených. Je potřeba každý faktor odstranit s cílem dosažení 

úspěchu. Nicméně v českých podmínkách prozatím neexistuje jednotný systém, který by  

ze svého ústředí reguloval činnosti namířené proti sociální exkluzi.
32

  

 Významnou úlohu při prevenci a nápravě sociálního vyloučení má také aktivní 

politika zaměstnanosti. Její hlavním smyslem je začleňovat osoby sociálně vyloučené  

nebo sociálním vyloučením ohrožené do většinové společnosti.  

 

                                                
31 Národní akční plán sociálního začleňování (2010) 
32 O sociálním vyloučení (b. r.) 
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2.2 Marginalizace na trhu práce 

 Problematika marginalizace na trhu práce je objasňována ve spojitosti se segmentací 

trhu práce.
33

 

2.2.1 Segmentace trhu práce 

 Podle termínu segmentace je trh práce rozdělen na velký počet dílčích trhů, které jsou 

nezávislé. Pro jednotlivé trhy jsou stanovené požadavky a pravidla, podle kterých je 

prováděno obsazování pracovních pozic a jejich mzdové ohodnocení, stanovování pracovní 

doby, pracovních podmínek, pracovních jistot, pracovních výhod apod.
34

  

 Trh práce není klasickým trhem, protože pracovníci nejsou pojímání jako klasické 

zboží a pracovní trh je ve vyspělých ekonomikách regulován mimotržními zásahy. A navíc  

se zde naskýtá i další problém, problém segmentace trhu práce
35

. Existence rozdílů mezi 

různými segmenty trhu práce včetně překážek v přístupu sociálních skupin na tyto segmenty 

jsou příčinou segmentace trhu práce. Následkem je vznik nerovností, které narušují občanská 

práva a rovné příležitosti. V souvislosti s teorií duálního trhu se hovoří minimálně o dvou 

trzích. Tato teorie rozděluje trh na primární a sekundární trh práce.  

 a) primární trh práce 

 Tento typ pracovního trhu je vystihován lepšími a výhodnějšími pracovními 

příležitostmi s vyšší prestiží.  Poskytuje řadu šancí, možnost kariérního růstu, lepší pracovní 

podmínky, lepší mzdové ohodnocení a stabilní pracovní prostředí. Pracovní místa  

se vyznačují relativní bezpečností a častá změna pracovní pozice je nízká.
36

 Návratnost 

investic do lidského kapitálu je poměrně značná a specifickým znakem tohoto trhu práce je 

vysoký převis poptávky po pracovních místech nad nabídkou.
37

  

 b) sekundární trh práce 

 Pracovní trh je charakterizován méně výhodnými pracovními příležitostmi s nižší 

prestiží a téměř bez perspektivy. Pracovní místa jsou méně stabilní, méně placená  

a nevyžadují vyšší úroveň vzdělání ani vyšší kvalifikaci. O profesionálním růstu se nedá 

                                                
33 Mareš (2002) 
34 Kuchař (2007) 
35 Trh práce je heterogenní a má mnoho dimenzí.  
36 Mareš (2002) 
37

 Kuchař (2007) 
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vůbec hovořit, pracovní vzestup je přerušován krátkodobou či dlouhodobou nezaměstnaností, 

která se opakuje v pravidelných intervalech. Osoby se tak častěji dostávají do pozice 

nezaměstnané osoby, ale na druhou stranu je zde mnohem snazší získat práci oproti 

primárnímu trhu práce a to z důvodu existence velké fluktuace pracovní síly. Lidé mají velmi 

malou naději nebo téměř žádnou zvýšit si kvalifikaci a tím se posunout směrem do primárního 

pracovního trhu. Na tomto trhu se většinou koncentrují ženy, mladí lidé, starší osoby, fyzicky 

a mentálně postižení, osoby s nízkým vzděláním a kvalifikací, cizinci, nebo-li rizikové 

skupiny.
38

  

 Směr, který se v současnosti na segmentovaném trhu práce objevuje a značně 

prosazuje, je přesun pozornosti k mladší vzdělanější pracovní síle. Ve většině případů mají 

zaměstnavatelské subjekty stereotypní mínění o pracovnících staršího věku kvůli jejich nižší 

výkonnosti, nedostatečné či zastaralé kvalifikaci, nižší flexibilitě. Následkem je diskriminace 

na základě věku, což povede k marginalizaci starších osob na pracovním trhu. A pokud tyto 

osoby nenajdou uplatnění, mohly by se stát oběťmi sociální exkluze a nalezení pracovní 

pozice bude velmi obtížné, byť nereálné.
39

  

2.2.2 Definice a vymezení marginalizace na trhu práce 

 Trh práce je součástí ekonomiky tržního typu a je možno jej vymezit jako místo, kde 

se střetává nabídka práce a poptávka po práci. Nástrojem sladění této nabídky a poptávky je 

cena práce, tj. mzda nebo plat. Mezi nabídkou práce a cenou práce existuje přímý vztah  

a mezi poptávkou po práci a cenou práce naopak nepřímý vztah. Pracovní trh je 

charakterizován specifickými prvky, čímž se diferencuje od ostatních trhů. Určité specifické 

prvky pracovního trhu způsobují také jeho odlišnost ve fungování. Trh práce není trhem v tom 

správném slova smyslu. Nefungují zde standardní tržní mechanismy jako v případě 

klasického trhu zboží a služeb. Pracovní trh je usměrňován ze strany státu a jeho institucemi, 

jež uskutečňují aktivní politiku zaměstnanosti, a proto se zde neodehrává soupeření nabídky 

práce a poptávky po ní prostřednictvím cen.
40

  

 Na trhu práce dochází k jeho nedostatečnému fungování, selhávání pracovní síly  

a diskvalifikaci, které se projevují ve vyšší nezaměstnanosti. Ta je specifická pro určité 

                                                
38 Mareš (2002) 
39 Mareš (2002) 
40 Mareš (2002) 
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regiony i skupiny pracovní síly. Důsledky této situace jsou citelné. Jsou nejen individuální, 

ale spadají také do oblasti ekonomické a sociální. Dochází k odlučování některých skupin 

populace od pracovních a sociálních pozic. Lidé ztrácí jistotu práce, pracovní příjem  

i společnosti akceptovatelné sociální postavení.
41

  

 Název konceptu marginality je odvozen od slova „margo“, které nabývá dvou 

významů. V prvém případě se jedná o vytlačování osoby nebo skupiny populace za určitou 

hranici
42

, která brání účasti ve společnosti a ve druhém případě jde o vytlačování osoby nebo 

skupiny populace na okraj společnosti. Na svém počátku ve 20. letech 20. století byla 

koncepce vnímána jako hranice a od 60. let prochází změnami. Pozornost se přesouvá  

od kulturně založeného konceptu ke konceptu založeného na ekonomickém pojetí. Slovo 

„margo“ je nyní chápáno jako okraj společnosti a také samotné pojetí marginalita je 

vyznačováno vystižnějším pojetím marginalizace. Avšak oba výrazy, které jsou zaměnitelné,  

jsou součástí konceptu sociálního vyloučení. Současná role konceptu marginality v sociologii 

není nijak významná, pojem marginalita se používá jen pro pochopení problematiky sociální 

exkluze.
43

  

 V procesu sociální marginalizace a exkluze je nejdůležitějším mechanismem 

marginalizace a exkluze na trhu práce. Marginalizace na pracovním trhu je stupeň, který 

předchází sociální exkluzi jedince z jeho ekonomické aktivity. Sociální exkluzi lze proto také 

pojímat jako proces, který završuje proces marginalizace. Ale znamená marginalizace  

na pracovním trhu nezbytně sociální vyloučení?
44

 Odchod z pracovního trhu zvyšuje riziko 

sociálního vyloučení, protože pracovní příjem v dnešní době znamená zdroj živobytí, je 

důležitý pro postavení jedince ve společnosti a dává mu pocit sebevědomí. Avšak práce  

a z ní plynoucí příjem není jediným způsobem, jak se do společnosti začlenit. Lidé si mohou 

obstarat i jiný zdroj příjmu
45

, a tudíž mohou být začleněni i jiným způsobem. Problém ovšem 

nastává v momentě, kdy tento příjem chybí a v důsledku nakupení znevýhodnění je velmi 

obtížné jej získat.
46

 Existují také skupiny, jejichž začleňování do společnosti neprobíhá jen  

na základě práce nebo jiné výdělečné činnosti. Tudíž zaměstnání není jediným hlediskem 

inkluze. Z aktivní participace ve společnosti by neměl být vyloučen především jedinec, který 

                                                
41 Sirovátka (1997) 
42 Hranice mezi dvěma životními světy.  
43 Sedláková (in Sirovátka, 2002)  
44 Mareš (in Sirovátka, 2004) 
45 Šedá ekonomika, černá ekonomika apod. 
46 Dudová (2008) 
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nemůže být z mnoha důvodů
47

 aktivně zaměstnán. Jeho zapojování do společnosti musí být 

realizováno jiným způsobem, než prostřednictvím zaměstnání.
48

 Z obecného hlediska pojem 

marginalizace představuje odsouvání jedince či skupin na okraj společnosti, především  

do sekundárního trhu práce. Je definována jako protiklad k participaci. Z hlediska pozitivní 

definice je pojímána jako přiřazování osob pracovním místům, jež výrazně omezují jejich 

šance výběru dobrých pracovních příležitostí. Osoby setrvávají na sekundárním pracovním 

trhu, který je popisován poměrně špatnými pracovními podmínkami, což je může podněcovat 

i pro práci v šedé ekonomice. Z hlediska negativní definice je marginaliazace opakem  

nebo omezením účasti lidí na trhu práce, vymezujícím jejich schopnost účastnit se na životě 

společnosti, což je příčinou ztráty statusu aktivního občana a následně příčinou jejich sociální 

exkluze.
49

  

 Fenomén marginalizace úzce souvisí s aktivitou na pracovním trhu. Marginalizace je 

proces, který zatlačuje osoby jakožto zaměstnance s jistým sociálním profilem  

do marginálních pozic na pracovním trhu. Konkrétně do sekundárního trhu, kde pracovníci 

mají neuspokojivé vyhlídky ohledně svého kariérního růstu. Následkem přesunu do tohoto 

sektoru je jejich vystavení zvýšenému riziku nezaměstnanosti, která se může přehoupnout  

až do dlouhodobé nezaměstnanosti.
50

 

 V Evropě už řadu let setrvává dlouhodobá nezaměstnanost, která je příznačná  

i pro český trh práce. Je považována za základní projev marginalizace, která vyplývá 

z nedostatku pracovních příležitostí a segmentace trhu práce. V České republice zvyšování 

dlouhodobé nezaměstnanosti znamená umisťování marginalizovaných lidí na pracovním trhu, 

kteří mohou být následně terčem diskriminace. I marginalizace má závažné důsledky 

v podobě ekonomické exkluze a chudoby a následně sociálního vyloučení.
51

  

 Sekundární segment s sebou přináší určitá rizika a jedním z důsledků těchto rizik je 

marginalizace, příjmová chudoba a nezaměstnanost, které mohou směřovat až k sociálnímu 

vyloučení některých osob včetně ohrožení integrace společnosti. Teorie segmentovaného trhu 

práce poukázala, že ji lze nepochybně aplikovat i na českou realitu.
52

 V prvních letech 

transformace docházelo ke snižování počtu pracovníků, aniž by docházelo k růstu 

                                                
47 Zdravotní stav, věk, osobní charakteristika aj. 
48 Špidla (in Sirovátka, 2006)  
49 Sirovátka (2004) 
50 Mareš (2002) 
51 Sirovátka (1997) 
52 Dudová (2008) 
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nezaměstnanosti. Celá situace byla řešena právě prostřednictvím politiky exkluze, která 

nejvíce zasáhla pracující důchodce a posléze i ostatní kategorie.
53

   

 Podstatou marginalizace, a z ní plynoucí možné riziko sociálního vyloučení, starších 

osob je ageismus
54

. Jedná se o předem dané vyčleňování starších osob z aktivit vyžadující 

zvýšenou pozornost a odpovědnost. Vychází z myšlenky, že starší lidé nemají dostatečnou 

kvalifikaci rozhodovat a adekvátně jednat.  

2.2.3 Faktory ovlivňující proces marginalizace na trhu práce a formy marginalizace 

 V procesu marginalizace na trhu práce se shromažďují účinky ekonomických, sociální 

i kulturním faktorů. Sociální a kulturní činitelé mají stálý účinek na chování a jednání lidí  

a ekonomické faktory, na rozdíl od předchozích faktorů, nejsou zakořeněny ve společenské 

struktuře a mají proměnlivý vliv na chování lidí a to na základě momentálního působení 

nabídky práce a poptávky po ní. Dynamický proces marginalizace také ovlivňují individuální 

charakteristiky pracovní síly. Do analýzy tohoto procesu jsou zařazovány následující faktory:  

  a) soubor podmínek strukturální povahy 

  segmentace trhu práce, 

  ekonomické mechanismy trhu práce, 

  individuální a sociální zdroje, jež využívají aktéři trhu práce jako jednotlivci  

ve vzájemné směně. 

 b) kulturní charakteristiky a behaviorální strategie účastníků 

 vysvětlení situace na trhu práce jeho účastníky a jejich konceptualizace trhu práce 

 strategie účastníků trhu práce 

 vzájemné působení a komunikace účastníků na trhu práce
55

 

 Důsledky všech těchto vzájemně na sebe působících faktorů jsou zachyceny  

ve strategiích marginalizovaných jedinců. Vzhledem k tomu, že marginalizovaná pracovní 

síla je značně nesourodá, existují i heterogenní strategie hledání si zaměstnání a života 

v nezaměstnanosti.  

                                                
53 Sirovátka (1997) 
54 Diskriminace z důvodu věku.  
55 Sirovátka (1997) 
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 Marginalizace představuje jednu ze základních forem sociální exkluze. Marginalizace 

nesměřuje bezprostředně k sociálnímu vyloučení, ale stupňuje jeho riziko. Dokonce 

neznamená nutně ani vznik undeclass
56

. I samotná marginalizace na trhu práce nabývá 

různých forem, přičemž některé z nich nemusí ani znamenat vyloučení z trhu práce a ostatně 

nemusí znamenat ani sociální exkluzi.  

 Jedním ze zásadních problémů dnešní doby je nezaměstnanost, přičemž velká část 

všech nezaměstnaných osob je nezaměstnaná déle než jeden rok. Dlouhodobá nezaměstnanost 

je jednou z rozšířených forem. Další častou formou marginalizace je opakovaná 

nezaměstnanost. Charakteristická je pro určité kategorie populace, které jsou vystaveny 

nepřetržitému riziku ztráty pracovního místa. Marginalizace též může mít formu 

podzaměstnanosti a dočasné, nejisté a nízko placené práce. Dalšími projevy marginálního 

postavení je flexibilita a nestabilita pracovních míst, nízká účinnost hledání si nové pracovní 

pozice a velká míra zapojení na trhu práce neformálního typu.
57

  

2.2.4 Marginalizované skupiny na trhu práce 

 Marginalizace je často spojována s nižší společenskou vrstvou a s jedinci, kteří jsou 

diskriminování pro věk, pohlaví, rasu, barvu pleti, náboženskou víru, sociální cítění, 

ekonomickou a politickou orientaci. Marginalizováni jsou jednotlivci i celé skupiny. Lidem, 

kteří jsou málo vzdělaní a kvalifikovaní, hrozí zvýšené nebezpečí ocitnout se mezi 

marginalizovanými na pracovním trhu. Málo kvalifikované osoby jsou postupně tlačené do 

stále horších a nejistých pracovních pozic. Objektem marginalizace mohou být také ženy, 

mladé osoby, osoby zdravotně postižené, příslušníci etnických menšin. Do dlouhodobé 

nezaměstnanosti a následné marginalizace mohou upadnout také osoby starší.
58

    

 Marginalizované skupiny jsou ohrožené také diskriminací. Právě diskriminace 

představuje jeden z významných faktorů marginalizace. Zaměstnavatelské subjekty  

při pohovorech a následném přijímání do pracovního poměru se opírají o dojmy a stereotypy  

o skupinách, ke kterým uchazeči o zaměstnání náleží. Na diskriminaci se účastní společně  

se zaměstnavateli také úřady práce. Instituce trhu práce kolikrát nezahrnují dostatečně 

všechny uchazeče o zaměstnání do programů, které nabízí aktivní politika nezaměstnanosti. 

                                                
56 Pojem underclass definuje marginální skupinu, která je znevýhodněná na trhu práce. Typickým příkladem jsou 

osoby dlouhodobě nezaměstnané, které jsou závislé sociálních dávkách. 
57 Sirovátka (1997) 
58 Mareš (in Sirovátka, 2004) 
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Pro starší osoby je velmi nebezpečný tzv. creaming efekt, při kterém si pracovníci úřadů práce 

volí do programů aktivní politiky zaměstnanosti osoby, které mají větší dispozice k úspěchu. 

Samotní pracovníci vnímají starší osoby neperspektivně, protože vůči nim disponují 

stereotypními představami. Diskriminace směřuje k marginalizaci na pracovním trhu  

a ta představuje jednu z forem sociálního vyloučení. A osoby postihnuté sociální exkluzí jsou 

na základě svého přijatého statusu diskriminovány při hledání si zaměstnání. Tudíž je 

vnímána jako příčina i důsledek sociální exkluze.  

Teorie fronty vychází z teorie lidského kapitálu, kterou rozšiřuje o stereotypní vnímání 

určitých sociálních skupin na pracovním trhu. Stereotypní vnímání často vede 

k diskriminování těchto skupin. Zaměstnavatelské subjekty si podle této teorie fronty vybírají 

své budoucí pracovníky na základě úrovně jejich lidského kapitálu a jejich individuálních 

charakteristik. Každý zaměstnavatel si seřazuje uchazeče o zaměstnání do imaginární fronty 

podle jejich eventuálních přínosů.
59

 Pro zaměstnavatele schopný a zkušený pracovník 

znamená zisk. Lze říci, že firma si vybírá do svých řad zaměstnance na základě toho, co umí  

a jak se chová. Nikoliv proto, jak vypadá, ale jaký potenciál může nabídnout.
60

 

 Osoby, jež patří do skupiny marginalizovaných na trhu práce, jsou institucionálně 

chráněny. Účastníci právních vztahů jsou povinni zajistit rovné zacházení se všemi osobami, 

které uplatňují právo na zaměstnání.
61

 Celkem se rozlišují tři úrovně, přičemž nejvyšší úroveň 

je prezentována národním a mezinárodním právním rámcem. Druhou úroveň zastupují 

národní politiky a národní instituce, jako je například aktivní politika zaměstnanosti a sociální 

politika. Na nejnižší úrovni se nacházejí konkrétní programy, které jsou cílené na osoby  

či skupiny sociálně vyloučené nebo sociální exkluzí ohrožené. Zde je na místě zapojení všech 

zúčastněných subjektů, aby řešení daného problému bylo co nejefektivnější.  

  

                                                
59 Mareš (2002) 
60 Kňažko, Mandys (2008) 
61 Podle § 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
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3 Nezaměstnanost starších osob v České republice 

3.1 Rizikové skupiny 

 Marginalizace odsouvá osoby s určitými sociálními charakteristikami do sekundárního 

trhu práce, kde se koncentrují převážně rizikové skupiny populace. Jsou to osoby právně 

způsobilé, které jsou sociálně znevýhodněné anebo se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. 

Jednotlivé sociální skupiny se vyznačují diferencí. Mají odlišné možnosti reagovat na změny, 

které s sebou přináší vývoj na pracovním trhu. Lidé se vyznačují určitými charakteristickými 

rysy, které jsou velice důležité pro jejich uplatnění na trhu práce. Mezi charakteristiky patří 

věk, vzdělání, zdravotní stav, pohlaví, příslušnost aj. Tyto charakteristiky hrají významnou 

roli při posuzování pozice jedince na trhu práce. Příslušníci těchto skupin sice mají  

co nabídnout, ale dostali se do tíživé životní situace, kdy ztratili nebo si přebudovali své 

návyky související s hledáním si zaměstnání a s jeho udržením. Jsou tedy více ohroženi 

nezaměstnaností, a proto vyžadují specifickou pozornost.  

 Avšak nejvíce jsou ohroženy skupiny, u kterých se kumulují různá znevýhodnění, 

např. nekvalifikované mladé osoby, starší osoby se zdravotním postižením. Tyto handicapy 

nejsou od sebe izolované, ale vzájemně na sebe působí. Upevňují tak marginalizovanou pozici 

na trhu práce.  

 Hlavním zdrojem chudoby je marginalizace ohrožených skupin na pracovním trhu 

včetně působení společenské zaujatosti a diskriminačních praktik. Následkem je nízké 

postavení těchto skupin ve společnosti, neboť právě pozice na trhu práce v dnešní době určuje 

sociální status člověka ve společnosti.
62

  

 Zvýšená pozornost při zprostředkování práce je poskytována uchazečům o zaměstnání, 

kteří ji z různých vážných důvodů
63

 potřebují. Zásadní úlohu zde sehrává individuální akční 

plán. Slouží ke zvýšení možnosti uplatnění nezaměstnané osoby, která je vedena na úřadu 

práce, na trhu práce. Tento dokument zpracovává krajská pobočka úřadu práce za spolupráce 

daného uchazeče o zaměstnání. Podstatnou roli při stanovování obsahu dokumentu hraje 

dosažená kvalifikace, zdravotní stav, věk aj. Pokud je osoba vedena v evidenci 

nezaměstnaných osob, může kdykoliv požádat krajskou pobočku ÚP o vypracování 

individuálního akčního plánu. A v případě, že je uchazeč o zaměstnání v evidenci uchazečů  

                                                
62 Buchtová (2002) 
63 Pro svůj věk, zdravotní stav, péči o dítě aj.  
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o zaměstnání vedený nepřetržitě déle než 5 měsíců, krajská pobočka ÚP tento dokument vždy 

vypracovává.
64

 

 Stát na českém trhu práce poskytuje právní ochranu nejvíce ohroženým skupinám.  

V zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti jsou uvedeny rizikové skupiny, kterým je 

věnována zvýšená pozornost ze strany úřadů práce. Tímto zákonem o zaměstnanosti je dána 

také aktivní politika zaměstnanosti. Instituce pracovního trhu se také výrazně angažují 

v ochraně rizikových skupin a to prostřednictvím realizace aktivní politiky zaměstnanosti. 

Avšak nezaměřují se přímo na ty nejvíce ohrožené skupiny, neboť samotní pracovníci úřadů 

práce tyto skupiny nevnímají jako perspektivní. Jedním z hlavních nástrojů pro účinnější 

zapojení ohrožených skupin je bezesporu celoživotní vzdělávání a aktivní politika 

zaměstnanosti.
65

 Mezi rizikové skupiny na trhu práce patří mladiství do 30 let, starší osoby, 

ženy, zdravotně postižené osoby, osoby bez kvalifikace, Romské etnikum.
66

  

3.2 Riziková skupina starších osob na trhu práce 

3.2.1 Demografické stárnutí populace a starší osoby na trhu práce 

 Vlivem změny společenských hodnot a životního stylu dochází ke snižování úmrtnosti 

a míry porodnosti, zdravotní péče je kvalitní, což směřuje k dožití se vyššího věku. A tak 

zastoupení starších osob v populaci roste. Z populačních prognóz vyplývá, že české 

obyvatelstvo stárne, výjimkou nejsou ani ostatní vyspělé státy. Stárnutí se urychluje a toto 

tempo poroste i nadále. V Příloze 1 je zaznamenáno věkové složení obyvatelstva ČR za rok 

2011. Postupně bude zaznamenáván prudký nárůst podílu starších osob a zároveň se bude 

snižovat podíl osob v produktivním věku
67

. A právě věk je jeden z rozhodujících indikátorů 

postavení jedince ve světě zaměstnanosti. Vyšší věk představuje zvýšené riziko  

při uplatňování na trhu práce než jiná znevýhodnění. Stárnoucí společnost by neměla dopustit, 

aby docházelo k vyloučení osob ve vyšším věku z trhu práce. Naopak by měla poskytovat 

příležitost lidem, kteří chtějí aktivně žít. Je žádoucí prosazovat aktivní stárnutí ve smyslu 

aktivního přístupu k rozvoji znalostí a dovedností. Ekonomicky aktivní starší lidé budou mít 

možnost déle setrvat v zaměstnání a zvýšit si tak životní úroveň ve stáří. Z důvodu 

demografických změn je zapotřebí dosáhnout vyššího zapojení starších osob na trhu práce, 

                                                
64 Podle §33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
65 Dudová (2008) 
66 Buchtová (2002) 
67 Osoby ve věku 15 – 64 let.  
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neboť stále se zvyšující podíl starších osob vyvíjí velký tlak na veřejné finance. V současnosti 

se ČR potýká s nízkou mírou zaměstnanosti starších pracovníků a nízkou mírou jejich 

zapojení do rekvalifikačních či výcvikových programů.
68

 

 Problematika starších osob se v dnešní době dostává stále více do středu pozornosti, 

zvláště ve spojitosti s demografickým stárnutím populace. Lidé ve věkové kategorii  

50 – 64 let představují velmi specifickou skupinu, která může být snadno zasažená 

nezaměstnaností. Z hlediska zaměstnanosti se jedná o skupinu obyvatelstva, která je 

zaměstnavateli dosud přehlížená anebo jí nevěnují dostatečnou pozornost. Vystihují je jisté 

charakteristiky, které komplikují jejich přechod z nezaměstnanosti do zaměstnanosti. 

Vzhledem k postupujícím podmínkám na pracovním trhu je pro ně obtížné udržet  

si zaměstnání. Lidé mají často zažité pracovní návyky a jejich postavení na trhu práce není 

vůbec lehké. Tato skupina populace vyžaduje velkou péči s cílem zvyšovat motivaci pracovat 

a nastolit na trhu práce takové podmínky, aby se lidé měli možnost zapojit.  

3.2.2 Podmínky pro uplatnění starších osob na trhu práce 

 Na trhu práce se vyskytují starší osoby a je zapotřebí akcentovat, že stáří a stárnutí je 

zejména funkcí sociálních podmínek. Není snadné proto definovat termín „starší“ osoba, 

avšak podle zákona
69

 se ji rozumí fyzická osoba starší 50 let věku. Starší osoby jsou oficiálně 

zařazené mezi nejohroženější skupiny nezaměstnaností na trhu práce. Ženy a muži nad 50 let 

jsou nejvíce ohroženi v situaci, kdy přijdou o zaměstnání a musí si hledat nové. Je tedy 

obtížné je zařadit zpět na trh práce. Jejich věk ovšem nemusí být rizikovým faktorem. 

V případě, že vyšší věk je doprovázen jinými rizikovými faktory
70

, starší osoby mají velký 

problém se na trhu práce uplatnit a stávají se v podstatě nezaměstnatelnými. Ne snadno 

řešitelným problémem je především jejich dlouhodobé setrvávání v nezaměstnanosti. Ztrácí  

se jejich kvalifikace i pracovní návyky, mohou nastat také psychické deprivace.
71

  

 Uplatnění starších osob na trhu práce ovlivňuje řada negativních faktorů, které zvyšují 

riziko ztráty zaměstnání a následně tyto osoby mohou upadnout do dlouhodobé 

nezaměstnanosti. A právě tendence k dlouhodobé nezaměstnanosti narůstá u lidí starších  

50 let věku. Dlouhodobě nezaměstnaní jsou většinou zasaženi kumulací několika 

                                                
68 Age management (2011) 
69 Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
70 Nižší úroveň vzdělání, zastaralá a nedostatečná kvalifikace, zdravotní či mentální postižení aj. 
71

 Buchtová (2002) 
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znevýhodnění, které vycházejí z jejich osobní, vzdělanostní, kvalifikační, pracovní i sociální 

povahy. Starší osoby na trhu práce čelí problémům, které často bývají individuální povahy  

a vycházejí z osobnostních předpokladů. Především vysoký věk a zhoršený zdravotní stav 

působí velmi negativně ve vztahu k pracovnímu trhu. Naopak faktorem, který posiluje pozici 

na trhu práce, je vysoká úroveň vzdělání.
72

    

 Situace některých lidí ve vyšší věkové kategorii není triviální, neboť velká část z nich 

vyrostla v období socialismu. Tato generace prožila kus svého pracovního života  

ve společnosti, kde nezaměstnanost takřka ani neexistovala. Vyskytovala se de facto 

přezaměstnanost. Ke strukturálním změnám dochází na počátku 90. let 20. století. Lidé  

si nesnadno zvykají na nové podmínky a mnozí tyto podmínky jen s obtížemi přijímají. 

V tomto období dochází k masovému propouštění pracovníků, zvláště těch starších. Dříve 

získané zkušenosti a dovednosti se stávají být nedostatečnými a objevuje se potřeba učit  

se novým znalostem a dovednostem, modernějším a náročnějším principům, metodám  

a technologiím. Ale přístup starších zaměstnanců učit se novým věcem není pozitivní. 

Zaměstnavatelé preferují aktuálnost vzdělání a praxe, což odpovídá současnému stavu 

poznání a technologickému pokroku, a začínají upřednostňovat mladší a vzdělanější 

pracovníky. Ve firmách se začíná projevovat mezigenerační napětí i neporozumění.
73

 

 Vyšší věková kategorie tuto svou životní etapu vnímá jako výraznou změnu ve svém 

sociálním i pracovním životě. Oproti ostatním rizikovým skupinám na trhu práce prožívá 

nezaměstnanost silněji a citlivěji. Příčinou je zejména strach z konkurence mladších osob  

při hledání si zaměstnání. Obecně jsou celospolečensky preferováni mladší osoby  

a zaměstnavatelé na základě svých poznatků dávají přednost tomuto segmentu zaměstnanců 

pro jejich vyšší flexibilitu na stále se měnící podmínky na trhu práce, ambice, mobilitu, snahu 

dále se vzdělávat, jazykové a počítačové schopnosti. Naopak starší osoby ve srovnání 

s mladšími považují za méně adaptibilní a flexibilní. Z tohoto důvodu je velmi obtížné tuto 

cílovou skupinu zařadit zpět do pracovního poměru.
74

 Lze říci, že řada těchto pracovníků 

nachází své pracovní uplatnění spíše v horších a málo finančně ohodnocených oblastech,  

což považují za značný problém.
75

 

                                                
72 Postavení zaměstnanců nad 50 let na trhu práce (2006) 
73 Postavení zaměstnanců nad 50 let na trhu práce (2006) 
74BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na 

opatření na úrovni odvětví a podniku (2009) 
75 Postavení zaměstnanců nad 50 let na trhu práce (2006) 
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 Na trhu práce jsou osobám nad padesát let připisovány určité charakteristiky. Obecné 

vlastnosti
76

 starších zaměstnanců jsou vnímány zaměstnavateli spíše pozitivně, ale naopak 

jejich pracovní schopnosti jsou oceňovány spíše negativně. Mezi pozitiva patří dlouholetá 

pracovní zkušenost a dovednost, větší časová přizpůsobivost, větší spolehlivost, odpovědnost, 

pečlivost a loajalita k zaměstnavatelům. Další výhodou starších pracovníků je jejich přirozená 

autorita a životní nadhled. Mají schopnost korigovat mladší pracovníky a tím vytvářet celkově 

motivující prostředí. Je známo, že pracovní místa většinou neodpovídají vystudovanému 

oboru, ale navazují na potřeby praxe. Předávání znalostí a dovedností má zásadní vliv  

na zaučení nových pracovníků a kdo jiný může tyto schopnosti předávat dále, než starší osoba 

ve svém oboru zkušená a znalá. Znalosti a dovednosti se nedají koupit, musí se náročně 

hledat, proto udržení starších zaměstnanců ve firmě má velký význam.
77

 Starší osoby 

disponují také nepříznivými charakteristikami. Mezi handicapy patří nízká úroveň dosaženého 

vzdělání, nízká nebo neadekvátní kvalifikace, zastarávající znalosti a dovednosti, chybějící 

přístup k novým moderním technologiím, absence kreativity, nedostatečné počítačové  

a jazykové znalosti, zdravotní problémy, neochota dále se vzdělávat, nízká fyzická zdatnost, 

neochota dojíždět za prací, menší schopnost přizpůsobovat se novým nárokům aj. Další 

nevýhodou, která brání lidem v této věkové kategorii uplatnit se na pracovním trhu,  

jsou vysoké mzdové nároky vycházející z délky jejich dosavadní praxe. Tyto zmíněné 

nedostatky výrazně zhoršují jejich pozici na pracovním trhu.
78

 

 Pokud se u uchazeče o zaměstnání kumuluje více znevýhodnění současně, jeho šance 

na uplatnění na trhu práce se snižují. Instituce trhu práce zaznamenávají tyto nejčastější 

kumulace znevýhodnění: 

 vyšší věk včetně nevyhovujícího zdravotního stavu, 

 vyšší věk včetně nedostatečné kvalifikace, 

 vyšší věk včetně nedostatečné kvalifikace a nevyhovujícího zdravotního stavu.
79

 

3.2.3 Příčiny ohrožení starších osob na trhu práce 

 Existuje mnoho příčin jejich špatné umístitelnosti na trhu práce. Setkat se lze  

s překážkami na straně samotných starších osob. Technologický pokrok a rozvoj moderních 

                                                
76 Zkušenosti, zodpovědnost, spolehlivost, profesionalita, důvěryhodnost aj.  
77 Havlík (2009) 
78 Postavení zaměstnanců nad 50 let na trhu práce (2006) 
79 Mareš, Sirovátka (2003) 
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informačních technologií dal vzniknout ekonomice založenou na znalostech a vědomostech. 

A právě starší osoby mají ve srovnání s mladší generací nižší úroveň kvalifikace a dovedností 

a malou motivaci dále se vzdělávat.
80

 Adaptabilita společně s celoživotním vzděláváním je 

zásadním předpokladem pro úspěšné uplatnění na pracovním trhu.
81

 U lidí staršího věku je 

potřeba doplňovat znalosti a dovednosti, jinak může dojít k jejich zastarávání. K technickému 

zastarávání dochází vlivem nemocí, zranění či fyzickým stárnutím. Naopak k ekonomickému 

zastarávání dochází v důsledku strukturálních změn a technologického pokroku. Důležitou 

roli proto sehrává celoživotní vzdělávání, které zajišťuje adaptabilitu schopností a dovedností 

postupujícím potřebám pracovního trhu a tak významně ovlivňuje pozici starší osoby  

na tomto trhu.
82

 Faktorem, který přispívá k vyšší míře nezaměstnanosti této cílové skupiny, je 

nedostatečně rozvinuté a málo podporované celoživotní vzdělávání. Na základě zkušeností 

úřadů práce starším osobám chybí dostatečná motivace ke vzdělávání se. Starší osoby mají 

také možnost opřít se o aktivní politiku zaměstnanosti, kde nejvyužívanějším nástrojem jsou 

rekvalifikační programy.  Avšak jejich zájem o rekvalifikační kurzy je nepatrný. Starší osoby, 

které navíc mají nízkou úroveň vzdělání, téměř neprojevují zájem dále se vzdělávat. Posláním 

úřadů práce je zaměřovat se na starší osoby jakožto rizikovou skupinu na trhu práce, 

poskytovat jim zvýšenou pozornost a podporovat je při hledání si nového zaměstnání.  

Ale programy jsou cílené hlavně na mladší osoby, nejspíše proto, že veřejná a sociální 

politika má u těchto osob dobrou vyhlídku do budoucna. Kombinace těchto dvou faktů 

snižuje efektivitu rekvalifikačních programů a aktivní politika zaměstnanosti selhává. Další 

překážkou této věkové skupiny je jejich zdravotní stav, jehož zhoršování je přirozeným 

důsledkem fyziologického stárnutí člověka. Zdraví člověka je důležité a hraje zásadní roli  

při uplatnění starší osoby na trhu práce. Samotní starší lidé i zaměstnavatelské subjekty 

vnímají zhoršený zdravotní stav jako bariéru ve vyšším uplatnění na trhu práce,  

neboť má spíše stálou povahu, nelze ji odstranit. Pokud lidé této věkové kategorie mají 

závažné zdravotní důvody, je důležité těmto osobám flexibilně upravit pracovní dobu
83

  

a pracovní podmínky. Avšak právní dokumenty v České republice neberou v úvahu zvláštní 

postavení starších osob na pracovním trhu v souvislosti s jejich potřebou vyšší flexibility  

v pracovních podmínkách. Další překážkou k vyšší ekonomické aktivitě starších osob se může 

jevit jejich postoj k práci. Zde vyvstává na povrch otázka, zda tyto osoby vůbec chtějí 

pracovat? Již delší dobu se v české společnosti zvyšování věku odchodu do důchodu setkává 

                                                
80 Podpora zaměstnávání starších osob – souhrnná studie (2007) 
81 Ford, Orel (2005) 
82 How to Improve the Human Capital of Older Workers or the Sad Tale of the Magic Bullet (2004) 
83 Práce na částečný úvazek, brigáda aj. 
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s nežádoucím přijetím. Zpravidla lze říci, že lidé v předdůchodovém věku mající vyšší úroveň 

vzdělání ze svého zaměstnání odejít nechtějí. A naopak lidé v předdůchodovém věku, kteří 

mají nízké vzdělání a téměř žádné jazykové a počítačové znalosti, se do důchodu hrnou.
84

 

 Překážky se vyskytují také na straně zaměstnavatelů, kteří projevují nižší zájem tuto 

věkovou skupinu zaměstnávat a nabízet jí odpovídající podmínky pro práci. Z jejich strany 

jde převážně o stereotypní smýšlení o cílové skupině. Zaměstnavatelé zaujímají ke starším 

osobám spíše negativní přístup založený na stereotypech, což přispívá k vyšší míře 

nezaměstnanosti této skupiny. Starší osoby se zaměstnavatelům jeví jako méně atraktivní 

pracovní síla.
85

 Negativní názory na starší pracovní sílu mohou vést až k ageismu,  

tj. diskriminaci na základě věku. Věk je jeden z mnoha činitelů, které spoluurčují postavení 

těchto osob na pracovním trhu. U nezaměstnaných starších osob nad 50 let věku jsou 

obvyklými diskriminačními důvody věk a zdravotní stav.  Co se týká pracovněprávní 

ochrany starších osob, neexistuje v České republice konkrétní zákon, který by upravoval 

postavení starších pracovníků na trhu práce. Při uplatňování práva na zaměstnání je podle 

zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti zakázána přímá a nepřímá diskriminace z důvodu 

věku. V zákoně o zaměstnanosti jsou starší osoby zařazené do rizikové skupiny, které je 

věnována zvýšená pozornost ze strany úřadů práce při zprostředkování zaměstnání. Vzhledem 

k tomu, že instituce trhu práce nezahrnují dostatečně všechny uchazeče o zaměstnání  

do programů aktivní politiky zaměstnanosti, také se účastní na diskriminaci nejen starších 

osob. Některé starší osoby mohou projevit zájem o rekvalifikační program, jenže úřady práce 

je vnímají málo perspektivně či málo atraktivně a jako „zbytečnou“ investici. A to je počátek 

diskriminace.
86

 Diskriminační chování vůči starším osobám ve firmách existuje a dokonce 

více než polovina dotázaných
87

 starších pracovníků uvedla, že se s věkovou diskriminací 

setkala osobně.
88

   

 Vzhledem k neustále se vyvíjejícím procesům ve společnosti vzniká potřeba stále  

se učit novým a modernějším principům, metodám a technologiím. Vše pak záleží převážně 

na starších lidech, jak k této skutečnosti přistoupí a začnou ji řešit. Ale ani samotní 

zaměstnavatelé se zcela doposud nenaučili, jak pracovat s touto cílovou skupinou.  

                                                
84

 Podpora zaměstnávání starších osob – souhrnná studie (2007) 
85

 Podpora zaměstnávání starších osob – souhrnná studie (2007) 
86 Věková diskriminace – ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s 

důrazem na pracovní trh (2005) 
87 Výzkumný projekt provedený Střediskem empirických výzkumů Praha v roce 2006. 
88 Postavení zaměstnanců nad 50 let na trhu práce (2006) 
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 Většina zaměstnavatelských subjektů je toho názoru, že firemní a personální politika 

není z hlediska věku nastavena diskriminačně a při přijímání osob do zaměstnání nerozlišují 

osoby na základě věku. Nicméně výzkumy potvrdily opak. K diskriminaci starších osob  

na základě jejich vyššího věku dochází především v procesu vybírání a přijímání  

do zaměstnání a v procesu propouštění ze zaměstnání. Otevřené formy věkové diskriminace 

se již nevyskytují, ale také nedošlo k jejich úplnému zaniknutí. Věková diskriminace nabyla 

skryté formy, existují jisté předsudky a mýty. Na druhou stranu zaměstnavatelé mají  

při propouštění těchto osob určité sociální cítění a snaží se je nepropouštět před dosažením 

důchodového věku.  

 Je evidentní, že zaměstnavatelé kolikrát ani nedokážou pohlížet na starší osoby  

i z jiného pohledu. Nedokážou především ocenit i jejich jiné hodnoty, které tito lidé mají  

k dispozici. Většinou u nich oceňují loajalitu, stabilitu, letitou zkušenost a spolehlivost . 

Zaměstnavatelé si málokdy uvědomí, že s odchodem starších osob z podniku odcházejí  

i informace, které mohou být pro firmu nenahraditelné.
89

 

3.3 Stav a vývoj situace starších osob na trhu práce 

 V současné době klíčovou roli hraje fenomén stárnutí populace, který představuje 

jeden z nejaktuálnějších problémů naší společnosti. Předmětem této části kapitoly je zhodnotit 

současný stav a očekávaný vývoj v zaměstnanosti a nezaměstnanosti starších osob na českém 

trhu práce. Data jsou souhrnná za celou Českou republiku. Zaměřeno je na cílovou skupinu 

starších osob, kterou je konkrétně věková kategorie 50 – 64 let. Podle možností je věková 

kategorie členěna podle pětiletých věkových skupin a podle pohlaví. Jedná se o analýzu 

dokumentů v podobě odborné literatury a o sekundární analýzu v podobě dostupných 

statistických dat a výsledků výzkumů. Pro efektivnější zhodnocení současného stavu je oblast 

zaměstnávání starších osob hodnocena na základě různých ukazatelů.  

3.3.1 Zaměstnanost starších osob na trhu práce 

 Z obecného hlediska stav na trhu práce není přívětivý. A právě věková kategorie 

starších osob je více než jindy postihnutá touto soudobou situací. Zaměstnávání starších osob, 

především žen a osob s nižším vzděláním, je závažným problémem. Příčina toho problému 

                                                
89 Postavení zaměstnanců nad 50 let na trhu práce (2006) 
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není způsobena ani tak demografickým vývojem populace nebo národní kulturou. Problém je 

připisován zejména regulaci trhu práce a politice zaměstnanosti, která v mnohých případech  

u této věkové kategorie selhává. Špatné podmínky pro uplatnění starších osob na trhu práce 

nastavují i zaměstnavatelé, kteří projevují o ně nízký zájem.
90

  

 Počet osob ve věku vrcholné ekonomické aktivity, za kterou se považuje období  

20 – 49 let věku, začíná klesat a klesající trend bude vykazovat i nadále. Na místě je nejdříve 

stručně shrnout zaměstnanost skupiny obyvatel ve věku 50 – 64 let, neboť právě ta bude mít 

v následujících letech převahu. V průběhu sledovaného období se mění věkové složení 

populace a začíná sílit věková kategorie osob v předdůchodovém a důchodovém věku.  

Její zaměstnanost je zachycena v Tab. 3.1. Trend ve vývoji zaměstnanosti je pro jednotlivé 

pětileté věkové skupiny odlišný. Zaměstnanost osob ve věkové skupině 50 – 54 let má 

klesající tendenci, přičemž jednou z možných příčin je, že se jedná o populačně slabší 

ročníky. Druhá věková skupina 55 – 59 let zaznamenává mírný nárůst. V nejstarší pětileté 

věkové skupině 60 – 64 let počet starších zaměstnaných roste. Hlavním důvodem je 

především prodlužování věku odchodu do důchodu. Každá ze sledovaných věkových skupin 

je charakterizovaná odlišným podílem na zaměstnanosti starších osob i odlišným vývojem.  

Co se týká pohlaví, obecně lze říci, že zaměstnanost žen v produktivním věku v ČR je  

ve srovnání s evropským průměrem nižší.
91

  

Tab. 3.1 Vývoj zaměstnanosti starších osob v období 2004 – 2011
92

 

Počet zaměstnaných osob 

(v tis.) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Osoby ve věku 15 – 64 let 4681,3 4745,6 4801,8 4898,2 4961,8 4849,2 4840,8 4852,1 

Osoby ve věku 50 – 64 let 1214,0 1255,2 1276,1 1315,8 1342,9 1273,9 1273,8 1271,9 

 

Věková skupina 

50 – 54 let 643,6 637,5 643,1 640,7 637,5 594,7 566,8 560,5 

55 – 59 let 451,8 486,3 485,4 495,3 514,2 499,5 518,9 519,3 

60 – 64 let 118,6 131,4 147,6 179,8 191,2 179,7 188,1 192,1 

 

Zdroj: ČSÚ (2011), vlastní zpracování 

 Rozsah zaměstnanosti je závislý na demografickém vývoji a na míře zaměstnanosti, 

kterou lze definovat jako podíl počtu zaměstnaných na počtu všech osob 15letých a starších.
93

 

Od zkoumaného období, tj. od roku 2004, lze spatřit zvyšování míry zaměstnanosti osob 

                                                
90 Podpora zaměstnávání starších osob – souhrnná studie (2007) 
91 Podpora zaměstnávání starších osob – souhrnná studie (2007) 
92 Hodnoty jsou vždy stavem ke konci roku, tj. k 31. 12. Toto se vztahuje i na následující tabulky a grafy.  
93 Podle definice Českého statistického úřadu. 



31 

v produktivním věku a to až do roku 2008. Počínaje rokem 2008 se na světové trhy začíná 

přelévat hospodářská a finanční krize a míra zaměstnanosti v letech 2009 a 2010 klesá. 

Během roku 2010 se začíná ekonomika lehce oživovat a míra zaměstnanosti mírně narůstá. 

Míra zaměstnanosti starších lidí se v rámci různých pětiletých věkových skupin i pohlaví 

významně liší. Jedním z důvodu je nastavení důchodového systému. Všechny pětileté věkové 

skupiny starších osob od sledovaného roku 2004 zaznamenávají růst míry zaměstnanosti. Zde 

je nutno poznamenat, že už po roce 2000 dochází v důsledku zvyšování věkové hranice 

odchodu do důchodu a zpřísnění podmínek pro předčasný odchod do důchodu ke zvyšování 

míry zaměstnanosti osob nad 50 let. Výjimkou je rok 2009, kdy dochází k jejímu mírnému 

poklesu v důsledku krize. Za pozorované období rostla míra zaměstnanosti věkových skupin 

55 – 59 let a 60 – 64 let nejrychleji
94

 ze sledovaných pětiletých intervalů cílové skupiny. 

Nejvyšší míra zaměstnanosti v roce 2011 je zaznamenána u věkové skupiny 50 – 54 let,  

tj. 85,2 %. Ve věkové kategorii 50 – 64 let dochází se zvyšujícím se věkem ke znatelnému 

poklesu míry zaměstnanosti. Nejnižší míra zaměstnanosti je tedy registrovaná u věkové 

skupiny 60 – 64 let, což nepřináší již tolik optimismu. Česká republika pokulhává v míře 

zaměstnanosti věkové skupiny 60 – 64 let a to se jeví jako značný problém. Je potřebné také 

zmínit cíl Evropské strategie růstu, která chce v oblasti inteligentního růstu zvýšit do roku 

2020 míru zaměstnanosti osob ve věkové kategorii 20 – 64 let na 75 % prostřednictvím 

podporování vyšší zaměstnanosti starších lidí a dalších rizikových skupin.
95

 Za předpokladu 

příznivého vývoje české ekonomiky a snížení míry zaměstnanosti mladších věkových skupin 

populace, lze očekávat nárůst zaměstnanosti starších osob. Celkové srovnání věkových skupin 

podle míry zaměstnanosti znázorňuje Tab. 3.2.
96

 

Tab. 3.2 Vývoj míry zaměstnanosti starších osob v období 2004 – 2011 

Míra zaměstnanosti 

(v %) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Osoby ve věku 15 – 64 let 64,5 65,1 65,6 66,5 66,8 65,3 65,5 66,1 

Osoby ve věku 50 – 64 let 54,1 55,5 56,5 58,5 60,4 58,3 59,3 60,2 

 

Věková skupina 

50 – 54 let 82,2 82,1 84,0 85,1 86,8 84,3 83,7 85,2 

55 – 59 let 59,7 62,3 62,2 64,1 67,2 65,5 68,7 69,5 

60 – 64 let 20,5 22,0 23,2 26,4 27,1 25,0 25,4 25,9 

Zdroj: ČSÚ (2011), vlastní zpracování 

                                                
94 Míra zaměstnanosti se u osob 55 – 59 let zvýšila o 9,8 p. b., míra zaměstnanosti u osob 60 – 64 let se zvýšila  

o 5,4 p. b. 
95 Evropa 2020 – Inteligentní růst (2011) 
96 Podpora zaměstnávání starších osob – souhrnná studie (2007) 
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 Míra ekonomické aktivity, která vyjadřuje podíl počtu zaměstnaných  

a nezaměstnaných (pracovní síly) na počtu všech osob 15letých a starších
97

, vykazuje 

v posledních letech u osob v produktivním věku mírně stoupající trend. Z Tab. 3.3 je patrné, 

že vývoj v detailnějším věkovém členění cílové skupiny rovněž zaznamenává rostoucí 

tendenci. U sledované věkové skupiny 55 – 59 let se míra ekonomické aktivity od počátku 

sledovaného období do konce sledovaného období zvýšila až o 10,8 p. b., což je nejvíce 

v porovnání s ostatními věkovými skupinami této cílové skupiny. Jak již bylo zmíněno,  

po roce 2000 dochází ke zvyšování míry zaměstnanosti starších osob a toto zvýšení se týká 

především věkové skupiny 55 – 59 let. U věkové skupiny 60 – 64 let je nárůst o 5,4 p. b.,  

což lze považovat za velmi pozitivní. V důsledku krize míra ekonomické aktivity v letech  

2008 – 2009 klesla u osob ve věku 55 – 59 let jen o 0,2 p. b. Za nejhlubší pokles ekonomické 

aktivity lze považovat pokles u osob ve věku 60 – 64 let, kde míra ekonomické aktivity klesla 

až o 1,7 p. b. Nejvyšší míra ekonomické aktivity zůstává věkové skupině 50 – 54 let, která 

činí 90,6 %. 

 Lze říci, že míra ekonomické aktivity se vyvíjí obdobně jako míra zaměstnanosti. Míra 

zaměstnanosti starších osob ve věku 50 – 64 let v ČR je v porovnání s evropskými zeměmi  

na nízké úrovni a zůstává pod průměrem zemí EU. A to platí především pro starší ženy,  

které často odcházejí do důchodu dříve než muži.
98

   

Tab. 3.3 Vývoj míry ekonomické aktivity starších osob v období 2004 – 2011 

Míra ekonomické aktivity 

(v %) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Osoby ve věku 15 – 64 let 70,3 70,7 70,2 69,9 69,9 70,4 70,4 70,8 

Osoby ve věku 50 – 64 let 57,8 59,2 59,8 61,3 62,7 62,0 63,3 63,8 

 

Věková skupina 

50 – 54 let 88,6 88,8 89,6 89,2 90,0 89,9 89,9 90,6 

55 – 59 let 63,3 66,2 66,0 67,5 70,3 70,1 73,6 74,1 

60 – 64 let 21,4 22,7 23,9 27,1 27,8 26,1 26,4 26,8 

Zdroj: ČSÚ (2011), vlastní zpracování 

3.3.2 Nezaměstnanost starších osob na trhu práce 

 Závažným ekonomickým problémem je nezaměstnanost. Její vývoj byl v posledních 

letech výrazně ovlivněn hospodářskou a finanční krizí, která měla značný vliv na zvyšování 

nezaměstnanosti především u některých rizikových skupin. Sledovaná cílová skupina je 

                                                
97 Podle definice Českého statistického úřadu.  
98 Podpora zaměstnávání starších osob – souhrnná studie (2007) 
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charakterizována určitými vlastnostmi. Tyto vlastnosti je odlišují od ostatních 

nezaměstnaných osob a také negativně ovlivňují možnosti řešení jejich nezaměstnanosti.  

 V roce 2003 česká ekonomika nastupuje na dráhu několikaletého soustavného růstu, 

který trvá téměř až do roku 2008. Během této doby lze pozorovat výrazné snížení počtu 

nezaměstnaných osob v produktivním věku. Tempo růstu nezaměstnanosti v roce 2009 však 

začíná nabírat na obrátkách a ve srovnání s předcházejícím obdobím počet nezaměstnaných 

roste. V předchozích dvou letech, tj. rok 2010 a 2011, se nezaměstnanost začíná opět mírně 

snižovat. Cílová skupina sledovaná v rozpětí pětiletých intervalů dosahuje podobného směru 

vývoje. Nejvyšší počet nezaměstnaných osob eviduje věková skupina 50 – 54 let,  

jejíž příslušníci nedosahují ani zdaleka věku pro odchod do důchodu. Pokud tyto osoby ztratí 

své zaměstnání, je pro ně velmi obtížné najít si nové zaměstnání a mohou být ohroženy 

nezaměstnaností. Jen malý počet osob starších 60 let je registrován v evidenci uchazečů  

o zaměstnání.
99

 O této skutečnosti také svědčí níže umístěná Tab. 3.4, z níž je patrné,  

že nejnižší počet nezaměstnaných osob vykazuje právě věková skupina 60 – 64 let. Z těchto 

hodnot je dále odvozena míra nezaměstnanosti.  

Tab. 3.4 Vývoj nezaměstnanosti starších osob v období 2004 – 2011  

Počet nezaměstnaných osob 

(v tis.) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Osoby ve věku 15 – 64 let 418,8 403,5 338,0 251,9 230,3 384,3 362,0 344,4 

Osoby ve věku 50 – 64 let 82,5 86,2 76,5 61,6 52,3 83,6 86,9 77,2 

 

Věková skupina 

50 – 54 let 50,2 52,0 43,0 30,8 23,5 39,8 41,9 35,4 

55 – 59 let 27,6 30,2 29,1 26,2 24,2 35,5 37,4 34,9 

60 – 64 let 4,7 4,0 4,4 4,6 4,6 8,3 7,6 6,9 

Zdroj: ČSÚ (2011), vlastní zpracování 

 Ukazatel míry nezaměstnanosti, který vyjadřuje podíl nezaměstnaných na celkové 

pracovní síle
100

, se v rámci celé republiky vyvíjí po období 2004 – 2008 velmi pozitivně. 

Nicméně na přelomu roku 2008 – 2009 vykazuje stoupající tendenci a počet uchazečů  

o zaměstnání rapidně narůstá. Meziročně se míra nezaměstnanosti u osob v produktivním 

věku zvýšila až o 2,9 p. b. na 7,3 %. Jedná se o největší procentní nárůst za celé sledované 

období vyvolané hospodářskou a finanční krizí. Tuto skutečnost zaznamenávají všechny 

věkové skupiny osob v produktivním věku. Detailnější srovnání míry nezaměstnanosti 

                                                
99 Podpora zaměstnávání starších osob – souhrnná studie (2007) 
100 Podle definice Českého statistického úřadu. Při hodnocení míry nezaměstnanosti je zapotřebí rozlišovat 

metodiku výpočtu používanou ČSÚ a metodiku výpočtu používanou MPSV ČR.  
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věkových skupin v ČR nabízí Tab. 3.5, která tyto věkové skupiny osob 15letých a víceletých 

třídí do pětiletých intervalů. Z tabulky vyplývá, že s nejvyšší mírou nezaměstnaností  

se po celé sledované období potýkají především mladší osoby ve věku 15 – 19 let a osoby  

ve věku 20 – 24 let. Zvláště osoby ve věkové skupině 15 – 19 let jsou touto mírou 

nezaměstnanosti zasažené mnohonásobně více než starší osoby. Proto je nutné zmínit  

i nepříznivou situaci mladších lidí, které musí čelit na pracovním trhu. Nejvíce ohroženou 

skupinou jsou mladší osoby ve věku 15 – 24 let. Jedná se především o čerstvé absolventy 

škol, kteří hledají zaměstnání. Toto hledání se stává obtížné a trvá dlouhou dobu,  

neboť mladým chybí požadovaná praxe. Navíc lidé bez požadované úrovně vzdělání mají 

sníženou možnost uplatnit se na trhu práce, který klade vysoké nároky na uchazeče  

o zaměstnání. Je možné také říci, že snížená nabídka pracovních míst je pro mladší osoby 

spíše demotivující.  

Tab. 3.5 Vývoj míry nezaměstnanosti věkových skupin v období 2004 – 2011  

Míra nezaměstnanosti 

věkových skupin (v %) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

15 – 19 let 42,6 47,2 35,3 25,5 22,8 42,7 35,7 40,4 

20 – 24 let 18,1 14,8 12,7 7,8 8,7 16,9 15,2 15,5 

25 – 29 let 8,7 7,7 5,7 4,7 4,2 8,6 8,9 7,4 

30 – 34 let 6,9 7,0 6,2 4,9 4,7 6,9 5,5 5,7 

35 – 39 let 6,2 6,3 5,4 4,4 3,6 5,4 5,1 5,3 

40 – 44 let 6,7 6,1 5,5 3,9 3,1 5,1 5,0 4,9 

45 – 49 let 6,1 6,7 5,7 4,2 4,1 5,1 5,8 5,2 

50 – 54 let 7,2 7,5 6,3 4,6 3,5 6,3 6,9 5,9 

55 – 59 let 5,8 5,9 5,7 5,0 4,5 6,6 6,7 6,3 

60 – 64 let 3,8 2,9 2,9 2,5 2,4 4,4 3,9 3,5 

65 a více let 2,6 2,1 2,2 1,3 2,4 0,9 1,3 1,7 

Zdroj: ČSÚ (2011), vlastní zpracování 

 Od počátku sledovaného období se míra nezaměstnanosti starších osob ve věku  

50 – 64 let každoročně snižuje, což je patrné z Tab. 3.6. V roce 2009 se v důsledku 

hospodářské recese míra nezaměstnanosti osob ve věku 50 – 64 let meziročně zvýšila  

o 2,3 p. b. na 5,8 %. V tomtéž roce ve všech sledovaných pětiletých věkových skupinách 

dochází k růstu míry nezaměstnanosti, přičemž největší procentní růst je zaznamenán  

u věkové skupiny 50 – 54 let, tj. o 2,8 p. b. U této skupiny je také nutno poznamenat,  

že vykazuje vysokou míru zaměstnanosti, což se odráží v relativně nižší míře 

nezaměstnanosti. V roce 2011 nejvyšší mírou nezaměstnanosti jsou z věkových skupin 

nejvíce zasažené osoby evidované na úřadu práce ve věku 55 – 59 let.  Ve věkové skupině  

60 – 64 let je míra nezaměstnanosti specifická především tím, že je téměř o polovinu nižší  
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než celorepublikový stav míry nezaměstnanosti. Z obecného hlediska je potřeba brát v úvahu, 

že míra nezaměstnanosti u osob starších 50 let věku je nižší než celková míra 

nezaměstnanosti. A to především z toho důvodu, že nezaměstnané starší osoby řeší svou 

situací formou předčasného odchodu do důchodu či invalidních důchodů. Pokud jde o míru 

nezaměstnanosti starších osob, i přesto má Česká republika horší postavení oproti jiným 

evropským státům. Proto také starší uchazeči o zaměstnání tvoří rizikovou skupinu na trhu 

práce. Níže uvedená Tab. 3.6 porovnává míru nezaměstnanosti osob starších 50 let věku  

a celkovou míru nezaměstnanosti.
101

  

Tab. 3.6 Vývoj míry nezaměstnanosti starších osob v období 2004 – 2011  

Míra nezaměstnanosti 

(v %) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Osoby ve věku 15 – 64 let 8,2 7,8 6,6 4,9 4,4 7,3 7,0 6,6 

Osoby ve věku 50 – 64 let 5,6 5,4 5,0 4,0 3,5 5,8 5,8 5,2 

 

Věková skupina 

50 – 54 let 7,2 7,5 6,3 4,6 3,5 6,3 6,9 5,9 

55 – 59 let 5,8 5,9 5,7 5,0 4,5 6,6 6,7 6,3 

60 – 64 let 3,8 2,9 2,9 2,5 2,4 4,4 3,9 3,5 

Zdroj: ČSÚ (2011), vlastní zpracování 

 Také z Grafu 3.1 lze pozorovat, že míra nezaměstnanosti osob nad 50 let věku je nižší 

než celková míra nezaměstnanosti. Dalším faktem je, že s postupujícím věkem je míra 

nezaměstnaností nižší, viz věková skupina 60 – 64 let. Následkem demografického vývoje 

míra nezaměstnanosti starších osob roste rychleji než celková míra nezaměstnanosti a má 

tendenci se k ní přibližovat. 

Graf 3.1 Vývoj míry nezaměstnanosti osob 15letých a starších v ČR  

 

Zdroj: ČSÚ (2011), vlastní zpracování 

                                                
101 Age management (2011) 
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 Celková míra nezaměstnanosti starších osob nad 50 let věku se v posledním 

zkoumaném roce mírně snižuje. Podle pohlaví míra nezaměstnanosti u starších mužů v roce 

2011činila 5 % a míra nezaměstnanosti starších žen 5,3 %. V rámci detailnějšího věkového 

členění cílové skupiny je u mužů ve věkové skupině 50 – 54 let zaznamenán oproti roku 2004 

pokles o 1,4 p. b. na 4,5 %. Co se týká zbylých dvou věkových skupin, je u nich zaznamenán 

oproti roku 2004 mírný nárůst míry nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti u starších žen  

se nejzřetelněji oproti roku 2004 snížila u věkové skupiny 60 – 64 let a to z 5,3 % na 2,6 %, 

tedy o 2,7 p. b. Ženy ve věkové skupině 50 – 54 let trpí nejvyšší mírou nezaměstnanosti. 

Nejrizikovější skupinu tvoří ženy ve věku 50 – 54 let a muži ve věku 55 – 59 let. Tab. 3.7 

podává obraz mimo jiné také o tom, že u obou pohlaví je míra nezaměstnanosti nejnižší  

u nejstarší věkové skupiny, tj. 60 – 64 let. Zvláště u žen je velmi nízká, neboť většina žen 

starších 60 let věku již pobírá starobní důchod.
102

   

Tab. 3.7 Vývoj míry nezaměstnanosti u starších osob podle pohlaví 

Míra nezaměstnanosti 

(v %) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Muži 

Věková skupina 50 – 64 let 4,7 4,5 4,8 3,5 2,9 5,9 5,7 5,0 

50 – 54 let 5,9 6,0 5,2 3,3 2,6 5,9 6,0 4,5 

55 – 59 let 5,1 5,2 6,0 4,8 3,8 6,7 7,1 6,5 

60 – 64 let 3,1 2,3 3,3 2,4 2,2 5,0 4,0 3,9 

 

Ženy 

Věková skupina 50 – 64 let 6,9 6,8 4,8 4,6 4,3 5,4 6,0 5,3 

50 – 54 let 8,6 9,1 7,3 5,9 4,5 6,7 7,8 7,4 

55 – 59 let 6,9 6,9 5,2 5,3 5,5 6,5 6,3 6,0 

60 – 64 let 5,3 4,4 1,8 2,7 2,8 2,9 3,8 2,6 

Zdroj: ČSÚ (2011), vlastní zpracování 

 Vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti osob ve věku 50 – 64 let je nižší  

než celková míra nezaměstnanosti, lze usoudit, že zaměstnavatelé si svých starších 

pracovníků cení, především pro jejich pracovní morálku a získané zkušenosti. Pracovníci 

staršího věku mají obecně více zkušeností než mladší pracovníci, a tak představují pro firmu 

určitý užitek. Zaměstnavatelé nehledí na věk, ale především na jejich individuální 

předpoklady. S tímto však nesouhlasí samotná generace padesátníků a starších, kteří jsou toho 

mínění, že mají v podstatě menší příležitosti na trhu práce ve srovnání s mladší generací  

a také častěji musí válčit s nezaměstnaností. Nelze jednoznačně určit, zda zaměstnavatelé 

podporují nebo nepodporují starší pracovníky ve své firmě, především to závisí na charakteru 

činnosti dané firmy. Nejvyšší míra nezaměstnanosti je sledována u osob ve věkové kategorii 

                                                
102 Podpora zaměstnávání starších osob – souhrnná studie (2007) 



37 

15 – 19 let. Tato míra nezaměstnanosti je v porovnání s mírou nezaměstnanosti osob ve věku 

50 – 64 let několikanásobná. Na tomto místě je zapotřebí brát v úvahu fakt, že v této věkové 

kategorii je na pracovním trhu aktivně zapojen jen malý počet osob. Většina mladých lidí 

z této věkové kategorie ještě studuje, nelze je tedy zařazovat do ekonomicky aktivního 

obyvatelstva. Ve svém konečném důsledku to výrazně ovlivňuje hodnotu ukazatele míry 

nezaměstnanosti této věkové kategorie.
103

  

3.3.3 Očekávaný vývoj starších osob na trhu práce  

 Vývoj zaměstnanosti osob starších 50 let věku v následujících letech je výrazně 

závislý na demografickém vývoji obyvatelstva a také na míře zaměstnanosti. Zaměstnanost 

osob nad 50 let se nedá posuzovat samostatně, ale musí se brát v úvahu celková zaměstnanost. 

Důležitý je vývoj počtu obyvatel v produktivním věku. Z Grafu 3.2 je evidentní, že počet 

osob ve věku 15 – 64 let bude prudce klesat a to převážně v důsledku snížení počtu osob  

ve věkové skupině 15 – 24 let. A naopak počet osob ve věku 65 let a více se bude postupně 

navyšovat, což může způsobit pokles míry ekonomické aktivity i pokles míry zaměstnanosti  

a negativně to bude působit na celkovou zaměstnanost. V případě dalšího zvyšování věkové 

hranice pro odchod do důchodu a zpřísnění podmínek pro předčasný odchod do důchodu, 

bude docházet ke zvyšování zaměstnanosti osob ve věku 50 – 64 let a celková zaměstnanost 

se zvýší.
104

  

Graf 3.2 Očekávaný vývoj počtu osob ve věku 15 – 64 let a 65 let a více 

 

Zdroj: ČSÚ (2011), vlastní zpracování 

                                                
103 Senioři v ČR 2010 (2011) 
104 Podpora zaměstnávání starších osob – souhrnná studie (2007) 
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4 Politika zaměstnanosti orientovaná na podporu zaměstnávání 

starších osob v České republice 

 Politika zaměstnanosti je nedílnou součástí hospodářské politiky, jejímž cílem je 

pomáhat nezaměstnaným lidem. Vytváří ji stát a rovněž se na ní účastní zaměstnavatelé  

a odbory, tzv. tripartita. Státní správu v oblasti stání politiky zaměstnanosti provádějí krajské 

pobočky Úřadu práce ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Nástroje a opatření 

politiky zaměstnanosti se zaměřují na všechny uchazeče o zaměstnání, avšak větší důraz je 

kladen především na rizikové skupiny nezaměstnaných na trhu práce, mezi něž starší osoby 

patří. Malý rozsah nástrojů a opatření způsobuje, že dochází k upřednostňování osob podle 

principů ekonomické efektivnosti, tzn. hledisko efektivnosti realizace nástroje je v praxi 

preferováno na úkor efektivnosti dopadu tohoto nástroje. Nejpotřebnější uchazeči  

o zaměstnání tak mají komplikovaný přístup k nástrojům. Starší osoby sice disponují 

vysokými pracovními možnostmi a zodpovědným přístupem k práci, ale i přes tyto kladné 

stránky náleží do rizikových skupin na trhu práce a ve většině případů jsou přehlíženy  

ze strany úřadů práce i zaměstnavatelů z důvodu jejich neatraktivnosti. Vlivem 

demografického stárnutí populace roste populační složka starších osob, což představuje pro 

stát velká ekonomická zatížení. A právě proto je zapotřebí zvýšit účast těchto lidí na trhu 

práce. Aby si zvýšili své možnosti uplatnit se na trhu práce, lidé i ve vyšším věku začínají 

studovat a absolvují rekvalifikační programy.  

4.1 Programy a dokumenty národní úrovni 

 Priority a opatření na podporu zaměstnávání osob nad 50 let věku na národní úrovni 

vycházejí z dokumentů a doporučení Organizace spojených národů a jiných mezinárodních 

organizací. Organizace spojených národů je historicky první mezinárodní organizací,  

jež se začíná ve svých dokumentech zajímat o stárnutí populace a vyslovovat se k postavení 

starších osob na trhu práce. Mezi její dokumenty patří Mezinárodní akční plán  

pro problematiku stárnutí z roku 1982. Vládám jednotlivých zemí doporučuje eliminovat 

diskriminaci na základě věku, zajišťovat starším zaměstnancům rovné pracovní podmínky  

a přístup ke vzdělávání, podporovat aktivní stárnutí na pracovním trhu a postupný odchod  

do důchodu. Madridský mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí z roku 2002 

představuje nejpropracovanější dokument OSN a Česká republika při tvorbě Národního 
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programu přípravy na stárnutí na období let 2003 – 2007 navazuje právě na tento materiál.
105

 

Dalším dokumentem jsou Zásady OSN pro seniory z roku 1991, ve kterých doporučuje,  

aby vlády tyto zásady včlenily do svých národních programů, kdykoli je to možné.
106

 V rámci 

Evropské unie je pro Českou republiku od roku 2000 mimo jiné důležitá Lisabonská strategie, 

jež garantuje všem obyvatelům Evropské unie práva a svobody, tj. právo na zaměstnání, 

vzdělání, zdravotní péči. Pro své obyvatele dále zaručuje čestné a řádné pracovní podmínky, 

sociální zabezpečení, sociální pomoc a v neposlední řadě zabránění diskriminace na základě 

věku. Lisabonská strategie má pod svým štítem všechny věkové kategorie populace,  

ale vzhledem k demografickému stárnutí této populace výrazný ochranný štít má nad věkovou 

kategorii osob starších 50 let věku. Vláda ČR na základě doporučení OSN a EU přijímá také 

Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 – 2012, který navazuje na dřívější 

program stanovený na období 2003 – 2007. Stanovuje zásadní cíle a opatření, které je nutné 

přijmout v souvislosti s demografickým stárnutím a sociálních změn. Cílem programu je 

podpořit rozvoj všech věkových kategorií v dané společnosti, aby lidé mohli stárnout 

důstojněji, v bezpečí a i nadále se plně participovat na společenském životě. 

Konkurenceschopnost nejen české ekonomiky závisí na lidském kapitálu a investicích do něj 

a jeho následné využití ve prospěch společnosti. V reakci na demografický vývoj bude 

zaznamenán stále rostoucí podíl starších osob na trhu práce. Lidé musí být zdravější a žít 

kvalitnější život, aby měli možnost zůstat déle v zaměstnání a podělit se o své zkušenosti,  

a aby se aktivně podíleli na chodu společnosti. Ke zvýšení zaměstnanosti starší věkové 

kategorie musí být podněcování zaměstnavatelé a také osoby patřící do této věkové kategorie. 

Konkurenceschopnost české ekonomiky bude tedy stále více záviset na potenciálu,  

který nabídnou starší osoby. Prognóza demografického vývoje je chybně pokládána  

za negativní fenomén; je omezena jen na problematiku důchodového systému. Základním 

předpokladem pro zvýšení kvality života ve stáří a k úspěšnému řešení různých otázek 

spojených s demografickým stárnutím populace je potřeba orientovat se na určité oblasti
107

. 

Společnost si nemůže dovolit vyřazovat starší osoby z pracovního trhu. Naopak by měla 

poskytovat příležitosti všem, kteří chtějí aktivně žít a aktivně se podílet na společnosti. 

V návaznosti na uskutečňování prvního programu od roku 2006 vyvíjí činnost Rada vlády  

pro seniory a stárnutí populace, kterou vytvořila vláda ČR. Rada je stálým poradním  

a iniciativním orgánem v oblasti seniorů a stárnutí populace a její činnost spočívá  

                                                
105 Madridský mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí 2002 (2005) 
106 Zásady OSN pro seniory (2005) 
107 Aktivní stárnutí obyvatel, společnost vstřícná ke stáří a stárnutí, lepší zdravotní péče, zdravý a kvalitní život 

aj. 
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ve vytváření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí a stáří. Usiluje o aktivní 

začlenění starších osob do sociálního a ekonomického života společnosti.
108

 Dalším přijatým 

dokumentem je Národní program reforem České republiky na období let 2008 – 2010, 

v němž jsou zahrnuty priority a opatření v oblasti makroekonomické, mikroekonomické  

a v oblasti politiky zaměstnanosti. Část politiky zaměstnanosti si klade za cíl zavést  

do systému prvky, které motivují osoby k aktivnímu a rychlému řešení jejich složité životní 

situace. Dále usiluje o inkluzi osob na trh práce, který má být dostatečně flexibilní a má 

vytvářet příznivé podmínky pro vstup znevýhodněných skupin obyvatel. V reakci  

na demografický vývoj by se měl prodlužovat věk odchodu do důchodu, důchodový systém 

by se měl této situaci přizpůsobovat, vyšší ekonomická aktivita osob v předdůchodovém  

a důchodovém věku by se měla podporovat a trh práce by měl být flexibilnější. Starší lidé  

si uvědomují, že svůj vzdělanostní a kvalifikační potenciál si musí neustále oživovat,  

proto důležitou roli zde sehrává také celoživotní vzdělávání. Nicméně v tomto novém 

desetiletí je realizována současná strategie Evropské unie, která nese název Evropa 2020. 

Tato strategie nahrazuje Lisabonskou strategii z roku 2000, jejíž cíle byly ve skutečnosti 

nepřehledné a navzájem si odporovaly. Nová strategie se snaží v novém desetiletí oživit 

hospodářský růst a s ním také zaměstnanost. Strategie Evropa 2020 je hlavním podkladem 

v oblasti politiky zaměstnanosti pro rok 2011. Cílem je v oblasti inteligentního růstu zvýšit  

do roku 2020 celkovou míru zaměstnanosti osob ve věku 20 – 64 let na 75 % prostřednictvím 

podporování vyšší zaměstnanosti starších osob a jiných rizikových skupin. Konkrétně  

se jedná o následující dosažení cílů na národní úrovni: 

 zvýšit míru zaměstnanosti žen ve věku 20 – 64 let na 65 %, 

 zvýšit míru zaměstnanosti starších zaměstnanců ve věku 55 – 64 let na 55 %
109

, 

 snížit míru nezaměstnanosti mladých lidí ve věku 15 – 24 let o     oproti roku 2010, 

 snížit míru nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací o    oproti roku 2010.
110

 

 Další programy na národní úrovni, které jsou cílené na věkovou kategorii 50 let a více, 

jsou realizovány jednotlivými resorty
111

 podle stupně potřeby. Česká republika,  

včetně ostatních států EU, reaguje na demografický vývoj ve společnosti a osoby starší 50 let 

věku se snaží aktivně začleňovat na trh práce. V reakci na očekávaný úbytek osob ve věku  

                                                
108 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace (2006) 
109 Ke konci roku 2011 míra zaměstnanosti osob ve věku 55 – 64 let činí 47,7 %. 
110 Evropa 2020 – Inteligentní růst (2011) 
111 MPSV ČR podporuje projekty uskutečňované prostřednictvím krajských poboček Úřadu práce. Příkladem je 

projekt Třetí kariéra, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. 
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15 – 64 let je věnována pozornost podpoře nabídky starších pracovníků a také celoživotnímu 

vzdělávání. Tyto osoby nabízejí firmám, národnímu hospodářství i společnosti jako celku 

velkou potenciální hodnotu. Snahou je upozornit na jejich obrovský přínos a roli, které mohou 

ve prospěch společnosti uplatnit, a docílit tak jejich zvýšené míry zaměstnanosti. Je však třeba 

zamezit diskriminaci a ageistickým stereotypům. Důležité je také změnit přístup 

zaměstnavatelů i společnosti, který zaujímají ke starším lidem.
112

 

4.2 Programy a dokumenty na regionální úrovni 

 Na regionální úrovni působí politika zaměstnanosti, která mimo jiné znamená 

rozdělování finančních prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti a pasivní politiku 

zaměstnanosti. Tyto finanční prostředky prioritně směřují na pasivní politiku zaměstnanosti  

a zbytek je vynaložen na aktivní politiku zaměstnanosti. Jak již bylo naznačeno, politiku 

zaměstnanosti tvoří aktivní politika zaměstnanosti a pasivní politika zaměstnanosti. Pasivní 

způsob hledání práce znamená přenechání veškeré zodpovědnosti za nalezení zaměstnání  

na zprostředkovateli práce. V podstatě zde patří vyplácení podpor v nezaměstnanosti, podpor 

při rekvalifikaci a také možnost předčasně odejít do důchodu. Jedná se tedy o dávky  

a příspěvky pro nezaměstnané osoby, které se dostaly do životní situace, kdy ztratily  

nebo přetvořily si vlastní návyky související s hledáním práce a s jejím udržením.
113

 Aktivní 

způsob hledání zaměstnání je uveden níže.  

 Projekty na regionální úrovni jsou klasifikovány na základě zdrojů, ze kterých jsou 

financovány. Projekty jsou financované z různých zdrojů: 

 a) evropské zdroje 

 Projekty jsou podporované Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost, 

jehož cílem je snižovat nezaměstnanost prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti. Jeho 

opatření ji doplňují o širokou škálu aktivit. Na realizaci projektů se podílejí krajské pobočky 

Úřadu práce, které jsou hlavními nositeli aktivit pro nezaměstnané osoby. Jejich úkolem je 

směřovat nástroje APZ směrem ke starším uchazečům o zaměstnání, neboť jejich podíl  

na celkové míře nezaměstnanosti narůstá.  

 

                                                
112 Age management (2011) 
113 Václavíková (2009) 
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 b) národní zdroje 

 Hlavní roli zde hrají krajské pobočky Úřadu práce ČR, které za spolupráce dalších 

subjektů provádějí politiku zaměstnanosti a pro zlepšení zaměstnatelnosti starší věkové 

kategorie využívají především nástroje, které jim nabízí aktivní politika zaměstnanosti.  

 c) soukromé zdroje 

 Projekty cílené na podporu zaměstnávání starších pracovníků zatím nejsou v soukromé 

sféře příliš rozšířené anebo zaměstnavatelé je dostatečně nereprezentují široké veřejnosti. 

Existuje málo zaměstnavatelských subjektů, které si uvědomují potřebu starší pracovní síly  

a jejich uchování a podporu. V České republice se lze setkat celkem se třemi firmami,  

které prostřednictvím jimi financovanými projekty zlepšují pracovní příležitosti i pracovní 

podmínky pro osoby nad 50 let věku. Jednou takovou je společnost Škoda Auto a. s., která  

se snaží vytvářet příznivé podmínky pro své starší pracovníky. Realizuje svůj vlastní firemní 

program zaměřený na věkovou kategorii 50 let a více, přičemž stát ji vůbec nepodporuje.
114

 

Mezi další společnosti, které si uvědomují dnešní tíživou situaci starších osob na trhu práce  

a chtějí si je ve své firmě udržet, patří OHL ŽS a. s. a Tradice Slovácka o. p. s. Blatnička.
115

  

4.2.1 Aktivní politika zaměstnanosti 

 Na regionální úrovni se lze setkat spíše s politikou zaměstnanosti odpovídající 

aktivnímu způsobu hledání zaměstnání. Aktivní způsob hledání práce představuje souhrn 

opatření, jež maximální měrou vedou k zapojení klienta do procesu hledání zaměstnání. APZ 

je hlavním nástrojem v boji proti nezaměstnanosti. Je realizována krajskými pobočkami 

Úřadu práce ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a podle situace na trhu práce 

spolupracují i s dalšími subjekty
116

. Prostřednictvím APZ krajské pobočky Úřadu práce 

pomáhají obtížně umístitelným skupinám na trhu práce při zprostředkování nového 

pracovního místa.
117

 Je nezbytné podotknout, že jednotlivé regiony se výrazně liší svými 

charakteristikami i problémy. Nelze tudíž aplikovat regionální projekt zaměřený na podporu 

zaměstnanosti starších osob obecně na celou republiku stejně. Ovšem určitý region může 

vycházet z projektu jiného regionu. Ale každý region vyžaduje individuální plán řešení.  

                                                
114 Padesátka není handicap (2012) 
115 Age management (2011) 
116 Zaměstnavatelské subjekty, odbory, sociální partneři, územně samosprávné celky a jiné instituce, které působí 

na pracovním trhu.  
117 Age management (2011) 
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Graf 4.1 znázorňuje podíl osob nad 50 let věku na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání, 

přičemž největší podíl těchto osob se vyskytuje v Moravskoslezském kraji. Situace  

na moravskoslezském trhu práce není příznivá ani pro uchazeče o zaměstnání ostatních 

věkových kategorií. Subjektům na zdejším trhu práce se nedaří dosáhnout výrazných změn. 

V únoru 2011 vznikla myšlenka vycházející z paktů zaměstnanosti, které se šíří světem. 

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti představuje strategické partnerství několika 

podnikatelských subjektů, škol a dalších institucí nacházejících se v Moravskoslezském kraji, 

které se snaží nacházet řešení vzájemnou spolupráci. Jednou z nejzákladnějších priorit je 

zlepšit podmínky pro vstup nezaměstnaných osob na trh práce. Zaměřeno je především  

na rizikové skupiny obyvatelstva, mezi které se řadí také starší osoby a z níže uvedeného 

grafu je zřejmé, že MSK je značně postihnutý nezaměstnaností starších osob.
118

  

Graf 4.1 Podíl starších osob na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání podle krajů 

 

Pozn.: stav k 30. 6. 2011 

Zdroj: Situace na trhu práce (2011) 

 Rostoucí počet obyvatelstva ve vyšším věku znamená výrazné zatížení osob 

v produktivním věku. Stále roste nabídka starší pracovní síly, která je vyvolána především 

zvyšováním věkové hranice pro odchod do důchodu a také zpřísněním podmínek pro využití 

předčasného důchodu. V důsledku těchto situací dochází ke zvyšování nezaměstnanosti 

starších osob
119

 a je zapotřebí zaměstnanost těchto lidí řešit.  

 Oblast aktivní politiky zaměstnanosti je dána zákonem č. 435/2004 Sb.,  

o zaměstnanosti. APZ nabízí řadu východisek, která umožňují lidem zvýšit si šance uplatnit  

                                                
118 Co je pakt zaměstnanosti (2011) 
119 Za předpokladu nízkého zájmu zaměstnavatelů zaměstnávat starší osoby, který se v praxi často vyskytuje.  
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se na trhu práce. Nástroje a opatření APZ jsou dostupné pro všechny uchazeče o zaměstnání 

bez rozdílu. V oblasti APZ není problematika postavení starších osob na pracovním trhu 

speciálně řešena prostřednictvím žádného legislativního dokumentu. V tomto směru ZoZ 

požaduje, aby zvýšená pozornost při zprostředkování práce byla věnována uchazečům  

o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk nebo z dalších vážných důvodů potřebují. 

APZ zdůrazňuje, že postavení starších osob na trhu práce je oproti jiným věkovým kategoriím 

zvláště citlivé, a právě je musí podporovat intenzivněji. Výjimkou je oblast pasivní politiky 

zaměstnanosti, kde je podle zákona o zaměstnanosti vyplácená podpora v nezaměstnanosti  

na základě následujících kritérií: 

 uchazeči o zaměstnání pod 50 let věku, doba vyplácení podpory 5 měsíců, 

 uchazeči o zaměstnání ve věku 50 – 55 let, doba vyplácení podpory 8 měsíců, 

 uchazeči o zaměstnání nad 55 let věku, doba vyplácení podpory 11 měsíců.
120

 

4.2.2 Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

 Aktivní politika zaměstnanosti je realizována řadou nástrojů, které při provádění 

politiky zaměstnanosti hrají významnou roli. Nástroje nelze přehlížet, neboť regulují stav  

na trhu práce. Jedná se především o následující nástroje
121

: 

 a) rekvalifikace – v případě nesouladu mezi strukturou poptávky po práci a nabídkou 

práce krajská pobočka Úřadu práce ČR zajišťuje rekvalifikaci pro uchazeče o zaměstnání  

či zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace znamená získání nové kvalifikace či doplnění  

si stávající kvalifikace formou nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci 

dalšího vzdělávání. Účelem rekvalifikace je zvýšit uchazeči či zájemci o zaměstnání šance 

uplatnit se na trhu práce.   

 b) investiční pobídky – jedná se o poskytování hmotné podpory na tvorbu nových 

pracovních míst a na rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců. 

 c) veřejně prospěšné práce – jedná se o pracovní příležitosti, které jsou redukované 

časem a vytvořené zejména pro obtížně umístitelné osoby na trhu práce a také pro uchazeče  

o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci ÚP již dlouhodobě. Pracovní místa se vytváří 

maximálně na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Náplní veřejně prospěšných prací je 

                                                
120 Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
121 Podle §104 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  
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údržba veřejných prostranství, úklid a údržba veřejných budov a komunikací. Pracovní místa 

jsou vytvářená zaměstnavatelem na základě dohody s ÚP. Zaměstnavatel na tato místa může 

získat finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů pracovníka, který může být  

až do výše skutečných mzdových nákladů, včetně sociálního a zdravotního pojištění.  

 d) společensky účelná pracovní místa – jedná se o pracovní místa zřizována  

či vyhrazována pro uchazeče o zaměstnání, kteří náleží do rizikových skupin na trhu práce. 

Zaměstnavatel toto pracovní místo nově zřizuje či vyhrazuje již stávající pracovní místo  

na základě dohody s ÚP. Pracovní místo je okupováno evidovanými uchazeči o zaměstnání, 

kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. I na takto zřízená a obsazená místa 

ÚP může poskytnout zaměstnavateli příspěvek.  

 e) překlenovací příspěvek – společensky účelným pracovním místem je také pracovní 

místo, které zřídil po dohodě s ÚP samotný uchazeč o zaměstnání za účelem provádění 

samostatně výdělečné činnosti. Osoba může ÚP požádat o poskytnutí překlenovacího 

příspěvku v případě, že nemá dostatek finančních prostředků.   

 f) příspěvek na zapracování – pokud zaměstnavatelský subjekt přijímá do pracovního 

poměru uchazeče o zaměstnání, kterému je věnována zvýšená péče ze strany ÚP  

při zprostředkování práce, zaměstnavatel může obdržet od ÚP příspěvek. Doba poskytování 

příspěvku je maximálně 3měsíce.  

 g) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program – tento příspěvek je 

vymezený pro zaměstnavatele v případě, že přechází
122

 na nový podnikatelský program  

a tudíž nemůže zajistit práci pro své pracovníky v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. 

Doba poskytování příspěvku je maximálně 6 měsíců.
123

  

 Aktivní politika zaměstnanosti v sobě pojímá i následující opatření
124

: 

 a) poradenství – poradenské činnosti v rámci Job Clubů, komplexních programů 

individuálního poradenství, bilanční a pracovní diagnostiky.  

 b) podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

                                                
122 Přechodem se rozumí změna výroby nebo poskytování služeb, při které dochází k výrazným technologickým 

změnám. Anebo změna předmětu podnikání, která je zapsaná v obchodním rejstříku či živnostenském listě.  
123 Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  
124 Podle §105 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
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 c) sdílené zprostředkování zaměstnání. 

 d) cílené programy k řešení zaměstnanosti – krajské pobočky ÚP poskytují také různé 

cílené programy zaměřené na řešení a posílení zaměstnanosti. Prostřednictvím nich jsou 

řešeny problémy na obecní, okresní, krajské či národní úrovni. Krajské pobočky ÚP také 

zprostředkovávají programy na nadnárodní úrovni skrze Operační program Lidského zdroje  

a zaměstnanost. Na této úrovni mají silný účinek mezinárodní programy s mezinárodní účastí 

a programy, které jsou financované ze Strukturálních fondů Evropské unie. Mohou se zde 

vyskytovat i další programy, které jsou pod záštitou Evropské unie. Cílený program 

představuje soubor opatření, která jsou zaměřena na zvýšení možnosti fyzických osob  

nebo jejich skupin pracovně se uplatnit. Program zahrnuje také stanovení podmínek pro jeho 

realizaci a časový plán pro jeho čerpání. Cílené programy formulované pro celostátní úroveň 

schvaluje vláda ČR a naopak cílené programy formulované pro obecní, okresní a krajskou 

úroveň schvaluje ministerstvo. Cíleným programem se také rozumí program na podporu 

obnovy nebo technického zhodnocení hmotného investičního majetku sloužícího  

pro uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce. Při realizaci cíleného programu 

ÚP může spolupracovat i s dalšími subjekty anebo realizaci cíleného programu může 

zajišťovat na základě smluvního vztahu jiná fyzická či právnická osoba, které z dohody plyne 

příspěvek.
125

 

4.2.3 Účinnost nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti 

 Starší osoby nad 50 let věku se potýkají s řadou problémů, kterým musí na trhu práce 

čelit. Z tohoto důvodu je jim nápomocný ÚP, který klade zvýšený důraz aktivní politiky 

zaměstnanosti ve prospěch této rizikové skupiny. A jaká je vůbec účinnost nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti, které jsou orientované na podporu zaměstnávání starších osob? 

Nejprve je nutno vymezit, co se účinností rozumí. Účinnost aktivní politiky zaměstnanosti lze 

chápat v tom smyslu, jaké pozitivní dopady mají nástroje APZ na starší osoby a jejich 

zaměstnanost. V České republice se nevyskytují žádné nástroje a opatření APZ, které jsou 

aplikované přímo na starší osoby a jejich podporu zaměstnávání. V rámci nástrojů APZ starší 

lidé nejvíce využívají nabídky rekvalifikací, veřejně prospěšných prácí a programů na 

podporu samostatně výdělečné činnosti. Tyto osoby také využívají opatření APZ, konkrétně 

se jedná o poradenství a cílené programy. Nástroje a opatření APZ mohou mít také negativní 

                                                
125 Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
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dopady na zaměstnanost. Pod tím si lze představit jejich nevhodné zacílení či skutečnost,  

že osoby odkládají hledání zaměstnání na pozdější dobu.
126

  

 a) rekvalifikace 

 Hlavním cílem tohoto nástroje je získat či zvýšit kvalifikaci u cílové skupiny osob 

starších 50 let věku. Z obecného pohledu jsou nejen rekvalifikační kurzy mířené zvláště  

na mladší věkové kategorie uchazečů či zájemců o zaměstnání, nýbrž i starší věkové kategorie 

neprojevují velký zájem zúčastnit se rekvalifikačních kurzů. Avšak s postupujícím 

demografickým vývojem je zapotřebí zvyšovat zaměstnanost starších osob a rekvalifikace jim 

bývá velmi nápomocná při zvyšování jejich zaměstnanosti. Některé starší osoby si tuto 

složitou situaci uvědomují a iniciativa zúčastnit se rekvalifikačního kurzu vychází přímo 

z nich samotných. Z Tab. 4.1 je patrné, že počet uchazečů o zaměstnání ve věkové kategorii 

50 – 64 let po rekvalifikaci ke konci roku 2011 činí celkem 17 109 starších uchazečů  

o zaměstnání a tyto osoby se na celkovém počtu rekvalifikovaných osob podílí  

22,5 %, což je o 1,7 p. b. více než v červnu tohoto roku. Největší podíl osob, jež absolvovaly 

rekvalifikační kurz, v rámci detailnějšího členění této věkové kategorie je zaznamenán  

u věkové skupiny 50 – 54 let. Naopak nejmenší počet osob, které ukončily rekvalifikaci, 

registruje věková skupina 60 – 64 let, tj. pouze 455 osob. Lze pozorovat, počet starších osob 

zúčastněných rekvalifikačních kurzů je dokonce vyšší než počet osob zúčastněných 

rekvalifikací u jiných věkových kategorií, což je pozitivní krok. 

Tab. 4. 1 Rekvalifikační kurzy od počátku roku 

Věková kategorie 
Do 30. 6. 2010 Do 30. 6. 2011 Do 31. 12. 2011 

celkem v % celkem v % celkem  v % 

Účastníci rekvalifikací 45 049 100,0 35 857 100,0 75 897 100,0 

z toho       

 do 19 let 1 948 3,3 1 214 3,4 2 213 2,9 

20 – 24 let 5 956 13,2 5 043 14,1 9 225 12,2 

25 – 29 let 4 994 11,1 3 906 10,9 7 773 10,2 

30 – 34 let 6 559 14,6 4 964 13,8 10 477 13,8 

35 – 39 let 6 507 14,4 5 111 14,3 11 108 14,6 

40 – 44 let 5 422 12,0 4 095 11,4 8 968 11,8 

45 – 49 let 5 190 11,5 4 070 11,4 9 022 11,9 

50 – 54 let 5 325 11,8 4 239 11,8 9 864 13,0 

55 – 59 let 3 326 7,4 3 009 8,4 6 790 8,9 

60 – 64 let 270 0,6 203 0,6 455 0,6 

nad 65 let 2 0,0 3 0,0 2 0,0 

Zdroj: Statistiky o rekvalifikacích (2011), vlastní zpracování 

                                                
126 Podpora zaměstnávání starších osob – souhrnná studie (2007) 
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 Přesto absolvování rekvalifikačního kurzu stále není dostačující motivací 

zaměstnavatelů přijmout do zaměstnání starší pracovní sílu. Navíc také zájem o rekvalifikaci 

se objevuje převážně u starších osob, které mají středoškolské či vysokoškolské vzdělání.   

Je možno říci, že zájem o rekvalifikační kurz se snižuje s vyšším věkem, se zhoršeným 

zdravotním stavem, s nižším stupněm vzdělání a s délkou rekvalifikačního kurzu. Starším 

osobám schází do odchodu do důchodu jen pár let, tudíž považují vzdělávání za méně 

perspektivní a zbytečné. Také jsou přesvědčeni o své neschopnosti učit se stále novým 

poznatkům. Je pro ně výhodnější si co nejrychleji najít zaměstnání a vydělávat a nebrzdit  

se vzděláváním. Naopak zájem o rekvalifikace se zvyšuje u osob, které mají příslib 

zaměstnání anebo se snaží udržet si zaměstnání ve svém oboru. V oblasti rekvalifikací je 

nezbytné orientovat se na nabídku rekvalifikačních kurzů reagujících na aktuální potřeby trhu 

práce na daném území. Výhodné je také se zaměřit na nabídku rekvalifikačních kurzů,  

které zvyšují kvalifikaci v oblasti výpočetní techniky, jazykových dovedností nebo nových 

pracovních postupů.
127

  

 b) veřejně prospěšné práce 

 Smyslem veřejně prospěšných prací je pouze krátkodobé pracovní uplatnění a tyto 

práce jsou cílené spíše na osoby s nižší úrovní vzdělání. Starší věková kategorie pojímá velký 

počet starších uchazečů o zaměstnání s nižším vzděláním a také velký počet těchto osob 

využívá právě veřejně prospěšných prací. Jenže tento nástroj se jeví jako málo efektivní  

pro danou cílovou populaci, potýká se s určitým problémem. Veřejně prospěšné práce mají 

krátkodobý charakter a po jejich skončení ve většině případů končí také pracovní poměr, 

kterým jsou vázány starší osoby. Tyto osoby se opětovně ocitají ve statusu 

nezaměstnanosti.
128

 

 c) programy na podporu samostatně výdělečné činnosti 

 Programy jsou cílené také na starší uchazeče o zaměstnání, kteří by vzhledem 

k zaměření svého oboru obtížným způsobem nacházeli jiné pracovní uplatnění. Mají 

dlouhodobý charakter a většinou platí, že po jejich vypršení se jen malý počet lidí vrací zpět 

do nezaměstnanosti. Nicméně starší osoby o tento nástroj neprojevují velký zájem, především 

z důvodu jejich vyššího věku a složitosti orientace v oblasti podnikání.
129

 

  

                                                
127 Podpora zaměstnávání starších osob – souhrnná studie (2007) 
128 Podpora zaměstnávání starších osob – souhrnná studie (2007) 
129 Podpora zaměstnávání starších osob – souhrnná studie (2007) 
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 d) poradenství 

 V rámci poradenství má uchazeč o zaměstnání možnost společně s ÚP vypracovat 

individuální akční plán s komplexním řešením situace, který slouží ke zvýšení možnosti 

uplatnění nezaměstnané starší osoby na trhu práce. Jednotlivé krajské pobočky ÚP tento plán 

nabízí všem nezaměstnaným starším osobám a v případě, že je uchazeč o zaměstnání 

v evidenci uchazečů o zaměstnání vedený nepřetržitě déle než 5 měsíců, krajská pobočka ÚP 

tento plán zpracovává vždy. Jeho náplní je stanovení postupu a harmonogramu plnění 

jednotlivých kroků, které navrací osoby zpět na trh práce. V úvahu se ovšem musí brát 

individuální charakteristiky, předpoklady a kvalifikace staršího uchazeče o zaměstnání. 

Vzhledem k tomu, že tento plán vyžaduje povinné plnění, starší osoby evidované na úřadu 

práce neprojevují velký zájem o vytváření a realizaci individuálního akčního plánu. Pokud 

osoba z realizace již vzniklého plánu odstoupí, nevyhne se sankcím v podobě ztráty nároku  

na podporu v nezaměstnanosti. Poradenské činnosti se během roku 2011 zaměřily zejména  

na rizikové skupiny na trhu práce a v řadě případů byly provázané s dalšími nástroji aktivní 

politiky zaměstnanosti.
130

  

 e) cílené programy 

 Programy cílené na podporu skupin osob věkově starších hrají v rámci APZ 

významnou roli. Cílem programů je prostřednictvím efektivních projektů aktivní politiky 

zaměstnanosti řešit problémy této rizikové skupiny na trhu práce. Na území České republiky 

je realizována řada programů, jejichž zaměřením je právě skupina osob starších 50 let věku.  

4.3 Cílené programy podporující zaměstnanost starších osob 

 Jednotlivé krajské pobočky ÚP v rámci oblasti Operačního programu Lidské zdroje  

a zaměstnanost realizují regionální individuální projekty, které se zaměřují na realizaci 

regionálních priorit či na řešení regionálních problémů v oblasti lidských zdrojů. Realizace 

RIP probíhá ve dvou oblastech podpory: 

 a) posílení aktivních politik zaměstnanosti 

 Projekty jsou určené pro rizikové skupiny na trhu práce, mezi které se řadí také starší 

lidé. Jde o starší uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci ÚP ČR, kterým je věnována 

zvýšená pozornost při zprostředkování zaměstnání. Cílem programů je zvýšit zaměstnanost 

                                                
130 Podpora zaměstnávání starších osob – souhrnná studie (2007) 
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nezaměstnaných starších osob nebo starších osob, které jsou na trhu práce ohrožené,  

a to prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření APZ.
131

 Programy  

na podporu zaměstnanosti cílové skupiny starších osob jsou v rámci jednotlivých regionů 

výrazně odlišné. Na základě Grafu č. 4.1 je největší podíl starších osob na celkovém počtu 

uchazečů o zaměstnání zaznamenán v Moravskoslezském kraji, Zlínském kraji, Olomouckém 

a Pardubickém kraji. Níže uvedené cílové programy jsou realizovány právě v těchto krajích.  

 Moravskoslezský kraj 

 Projekt Návrat + je regionálního charakteru, realizovaný na celém území 

Moravskoslezského kraje, podporující obtížně umístitelné osoby na trhu práce. Projekt mohou 

využít i starší osoby, neboť podle statistik na moravskoslezském trhu práce patří také mezi 

nejhůře umístitelnou skupinu. Cílem je podporovat fyzické osoby starší 50 let věku  

při začleňování zpět na trh práce a zvýšit u nich zaměstnatelnost prostřednictvím teoretických 

i praktických dovedností. Realizační doba projektu je od 1. dubna 2009 až do 31. března 

2012. V rámci projektu jim jsou poskytovány komplexní služby od motivačních, 

poradenských, vzdělávacích a informačních aktivit, až ke zprostředkování uplatnění na trhu 

práce a podpoře pracovních míst. Pokud zaměstnavatelé přijmou do pracovního poměru 

účastníka tohoto projektu, mohou získat podporu v podobě úhrady mzdových nákladů. Téměř 

stejným směrem se ubírá také projekt, který je od 1. června 2009 až do 31. května 2012 

realizovaný v MSK a nese název Start. Tento projekt se také zaměřuje na osvojení a rozvoj 

měkkých dovedností s cílem zvýšit konkurenceschopnost zaměstnanců a jejich schopnost 

adaptovat se na stále se měnící podmínky na trhu práce. Dalším projektem, který spadá  

pod MSK, je projekt nesoucí název Čas na změnu. Doba realizace projektu je  

od 1. března 2012 do 31. prosince 2013. Cílem je zvýšit pracovní uplatnění cílové skupiny 

osob starších 50 let věku. Projekt zahrnuje propojený systém poradenství, rekvalifikace, 

profesního školení, odborné praxe, práce se zaměstnavateli a umístění části úspěšných 

účastníků konkrétní rekvalifikace na nová nebo volná pracovní místa.
132

 Situace na trhu práce 

v Moravskoslezském kraji není opravdu příznivá. Od února 2011 zde začíná fungovat 

Moravskoslezský pakt nezaměstnanosti, který připravil celkem 37 projektů na podporu 

zaměstnávání osob starších 45 let věku a dlouhodobě nezaměstnaných osob. Projekty jsou 

                                                
131 Úřad práce ČR (2012) 
132 Úřad práce ČR (2012) 
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zaměřené na vzdělávání a rekvalifikace s cílem připravovat kompetentní lidi, aby se mohli 

lépe pracovně uplatnit.
133

  

 Zlínský kraj 

 Projekt Příležitost pro zkušené je regionálního charakteru, který podporuje uchazeče  

o zaměstnání starší 50 let věku evidované na úřadech práce v Zlínském kraji. Projekt je 

určený na programové období od 2. listopadu 2009 do 31. října 2012 a jeho cílem je pomáhat 

svým účastníkům orientovat se na pracovním trhu, získat nebo rozšířit znalosti a dovednosti  

a v neposlední řadě najít vhodné zaměstnání.
134

  

 Olomoucký kraj 

 Projekt Zkušenost plus je regionálním individuálním projektem, jenž je zaměřený  

na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob s věkovou hranicí nad 50 let věku. Starší 

uchazeči o zaměstnání jsou evidování na příslušných úřadech práce v Olomouckém kraji,  

kde také mají trvalé bydliště. Realizační doba projektu je od 1. března 2009  

do 29. února 2012. Analýza věkové struktury uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji 

vypovídá o tom, že největší počet zaujímají právě osoby nad 50 let věku, které představují  

34 % celkového počtu nezaměstnaných osob v tomto kraji. Cílem projektu je prostřednictvím 

efektivního využití nástrojů APZ zvyšovat zaměstnatelnost cílové populace. Důležitá je zde 

podpora starších osob při jejich začleňování na trh práce. Opětovný návrat na pracovní trh 

spočívá v poradenství, které klade důraz na individuální přístup, vzdělávací aktivity, 

rekvalifikační kurzy, praxi. Specifickým cílem je posílení a doplnění APZ se zaměřením  

na starší osoby s cílem realizovat již existující a inovované nástroje APZ. Zásadní princip 

projektu tkví v komplexnosti služeb, jež jsou zaměřené především na individuální přístup  

a to podle potenciálu daného účastníka. Dalším principem je podpora při hledání zaměstnání 

formou couchingu
135

. Realizace projektu již skončila a z výsledků dodavatele služeb
136

 plyne, 

že jedním z přínosů pro tuto cílovou skupinu je nepochybně změna v myšlení starších osob.
137

   
  

 

                                                
133 Ostravsko má 37 projektů na podporu zaměstnávání starších lidí (2011) 
134 Úřad práce ČR (2012) 
135 Jedná se o podporování sebevědomí, korekce chyb při zprostředkování zaměstnání, přiblížení požadavkům 

trhu práce na jedné straně a na straně druhé pomoc zaměstnavatelům při hledání vhodných pracovníků.  
136 Dodavatelem služeb je Sdružení „Zkušenost plus“. 
137 Úřad práce ČR (2012) 
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 Pardubický kraj 
 Krajská pobočka v Pardubicích začátkem roku 2011 požádala o přidělení finančních 

prostředků na realizaci projektu Zkušenosti jsou výhodou, který je určený pro uchazeče  

o zaměstnání s délkou evidence déle než 5 měsíců, resp. déle než 12 měsíců a současně starší 

50 let. Cílem je zvýšit zaměstnatelnost nezaměstnaných osob, podporovat tyto osoby při jejich 

zapojování na trh práce a využívat preventivní opatření proti opětovné nezaměstnanosti. 

Aktivity projektu mají za úkol v co nejvyšší možné míře pomáhat při řešení negativních 

důsledků, které plynou z nezaměstnanosti a vyššího věku. Zahájení projektu  

má pravděpodobně nastat v průběhu roku 2012.
138

  

 Všechny uvedené projekty jsou hrazené z prostředků Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu 

České republiky.  

 b) zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků  

 Projekty jsou opět určené pro rizikové skupiny, které se na trhu práce vyskytují. 

Cílovou skupinou v této oblasti jsou starší pracovníci, kteří působí v oborech a odvětvích 

procházející změnami strukturální povahy. A právě tito zaměstnanci mají zvýšené riziko 

ocitnout se v nezaměstnanosti, především z důvodu vyššího věku. Cílem projektů je zvýšit 

přizpůsobivost pracovníků, kteří jsou ohroženi nezaměstnaností, a zaměstnavatelů 

restrukturalizovaných podniků. Aktuální výzvou, která je vyhlášená na období  

od 5. března 2010 do 31. srpna 2012, je výzva k předkládání grantových projektů OP LZZ 

v rámci oblasti podpory zvyšování adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků. 

Jejím cílem je pracovníkům v restrukturalizovaných podnicích zajistit požadovanou 

kvalifikaci pro jejich pracovní mobilitu, věnovat zvýšenou pozornost starším pracovníkům, 

vytvářet nová pracovní uplatnění, včetně poradenských služeb, rekvalifikací a odborné 

praxe.
139

  

 

 

 

                                                
138 Úřad práce ČR (2012) 
139 Úřad práce ČR (2012) 
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5 Návrhy a doporučení 

Zvyšující se význam problematiky podpory zaměstnávání osob nad 50 let pramení 

především z aktuálních změn demografické struktury populace a svými důsledky ovlivňuje 

ekonomické i sociální prostředí. Současná míra zaměstnanosti starších pracovníků
140

 není 

moc příznivá, oproti jiným evropským státům je stále nižší. Vyšší účast starších osob  

na pracovním trhu je vzhledem k demografickému vývoji nevyhnutelná. S návrhy  

a doporučeními, které by mohly přispět k podpoře zaměstnávání starších osob, se lze setkat  

ve více oblastech. K návratu starších pracovníků na trh práce výrazně přispívají různá 

opatření v následujících oblastech: 

 a) oblast vzdělávání a kvalifikace 

 Zaměstnavatelé ve většině případů vidí ve starších pracovnících závažné nedostatky 

v úrovni jejich dosaženého vzdělání a v ochotě si potřebné znalosti a dovednosti průběžně 

doplňovat. K vyšší poptávce po pracovním potenciálu, jež nabízejí starší osoby, by bezesporu 

přispělo vzdělávání a vyšší kvalifikace. Zvyšování vzdělanostní a kvalifikační úrovně starších 

pracovníků je zásadní otázkou a je pro ně velmi důležité mít příležitost udržovat a rozvíjet 

svou kvalifikaci. Česká republika se potýká s nedostatečnou vzdělanostní a kvalifikační 

úrovní pracovní síly. Dosažená vzdělanostní úroveň starších zaměstnanců je v České 

republice ve srovnání s mladšími věkovými kategoriemi na poměrně nízké úrovni,  

což ohrožuje jejich uplatnění na trhu práce. S ohledem na fenomén stárnutí populace a změnu 

kvalifikačních požadavků je zvyšování kvalifikační úrovně pracovní síly obecně velmi 

potřebné. A zvláště se tato potřeba stupňuje u starší pracovní síly. U ní je nutné zvyšovat 

motivaci investovat do lidského kapitálu, aby nedocházelo k zastarávání kvalifikace. Je tedy 

nezbytné předcházet stavu, kdy starší osoba již nestačí technologickým a organizačním 

změnám své profese nebo nesplňuje nároky, které požaduje zaměstnavatel. Jedním 

z rozhodujících faktorů vstupu na trh práce je vzdělání, a proto důležitou roli sehrává 

celoživotní vzdělávání. Jedincům dává možnost získat potřebné vzdělání, kvalifikaci  

a odborné znalosti a dovednosti, aby mohli efektivně fungovat na trhu práce a v širším slova 

smyslu také ve společnosti. Velmi důležité pro ně je také získat vyšší znalosti a dovednosti 

v oblasti cizích jazyků a počítačových schopností. Celoživotní učení je základní pro růst 

zaměstnanosti osob nad 50 let a schopnost adaptability, musí však být rozvíjeno během celého 

života jedince. Ve svém důsledku přispívá také k prodlužování pracovní kariéry.  

                                                
140 Ke konci roku 2011 míra zaměstnanosti osob ve věku 55 – 64 let činí 47,7 %. 
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Avšak opatření na podporu vzdělávání a kvalifikace by se neměla omezovat jen na cílovou 

skupinu, ale také na mladší věkové kategorie. Starší věková kategorie projevuje velmi nízký 

zájem účastnit se na dalším vzdělávání a s rostoucím věkem tento zájem klesá. Zejména 

osoby s nižším vzděláním mají tendenci účastnit se vzdělávacích aktivit v menší míře. Z toho 

vyplývá, že dosažený nižší stupeň vzdělání společně s vyšším věkem znamenají významnou 

překážku participace na dalším vzdělávání. Navíc také zaměstnavatelé se ve většině případů 

při péči o své pracovníky více zaměřují na vzdělávání mladších zaměstnanců. Mají u nich 

jistotu, že prostředky vložené do jejich školení se jim vrátí v podobě vyšší produktivity práce 

a vyššího výkonu. Naopak při vzdělávání starší generace jde spíše o snížení mezery  

ve výkonu oproti mladším pracovníkům nebo jde o udržení kroku se změnami. S ohledem  

na tuto skutečnost většina zaměstnavatelských subjektů se soustřeďuje na přijímání mladších 

pracovníků a omezuje tak investice do vzdělávání starších pracovníků. U starších osob se také 

projevuje nízká přizpůsobivost na nové požadavky trhu práce. A v případě ztráty zaměstnání 

spíše spoléhají na pomoc státu a jejích ochranných institucí. Je nezbytné, aby všichni jedinci 

měli potřebu a možnosti se v průběhu svého života vzdělávat. Toho lze dosáhnout vytvořením 

všeobecně přijímaného povědomí o potřebnosti neustálého rozšiřování a prohlubování 

znalostí a dovedností a jejich udržování a obnovování, a to především vytvořením 

legislativních a institucionálních podmínek s cílem zajistit přístup k dalšímu vzdělávání  

pro co nejširší společnost. Vzděláváním starších osob se v různé míře zabývají některé 

národní dokumenty. Speciální zaměření na starší generaci má například Národní program 

přípravy na stárnutí na období let 2008 – 2012 a Národní program reforem České republiky 

2011, který představuje příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020. Zájem ze strany 

zaměstnavatelů o vzdělávání zaměstnanců je podporován dílčím způsobem prostřednictvím 

programů vyhlašovaných na určité časové období. V období let 2007 – 2013 Česká republika 

využívá prostředky Evropského sociálního fondu a to prostřednictvím tří operačních 

programů – OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP 

Praha adaptabilita.
141

 

 b) oblast flexibility pracovní doby, pracovních podmínek a pracovněprávní ochrany 

 Flexibilní formou práce se rozumí především zaměstnávání starších osob na částečný 

úvazek. Tento pracovní úvazek je obvykle kratší, než je stanovená týdenní pracovní doba.  

Tato forma práce umožňuje starším osobám vstup na trh práce, čímž je pro ně výhodná. 

                                                
141 Podpora zaměstnávání starších osob – souhrnná studie (2007) 
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Z obecného hlediska u této formy práce převažují spíše nevýhody než výhody, přesněji řečeno 

přináší nejistotu ohledně budoucnosti zaměstnání. Lze říci, že pro zaměstnance je,  

až na výjimky, doslova nevýhodná a výhodná je pro zaměstnavatele. Přínosná je pouze  

pro zaměstnance, kteří vyžadují kratší pracovní úvazek z různých důvodů. Práce na částečný 

úvazek je doprovázená nižšími reálnými výdělky, málo kvalifikovanou prací a horšími 

legislativními podmínkami. Z těchto důvodů se o ni projevuje nízký zájem. Bohužel  

ani v případě, kdy osoby nad 50 let budou využívat této formy ve velké míře, nemusí to vést 

ke zvýšení jejich celkové zaměstnanosti. Širší uplatnění částečných úvazků pozitivně 

ovlivňuje jejich nezaměstnanost a přinejmenším to povede k pozdnímu odchodu do důchodu. 

Z tohoto důvodu je nezbytné podporovat práci na částečný úvazek. Ta se zaměřuje  

na uspokojení potřeb pracovníků, jejichž osobní nebo rodinné potřeby vyžadují kratší 

pracovní dobu. Většinou jde o ženy s malými dětmi, osoby zdravotně postižené, starší osoby. 

Zapojení starších osob do pracovního života je velmi důležité, obzvláště v souvislosti 

s demografickým stárnutím populace. Je vhodné poskytnout jim možnost pracovat do vyššího 

věku na částečný úvazek, přizpůsobit jim pracovní tempo, náplň práce nebo také pracovní 

dobu. Přitom je také nezbytné doplnit flexibilní pracovní uspořádání větší jistotou a ochranou 

pracovních poměrů starších pracovníků. Zaměstnávání na částečný pracovní úvazek v České 

republice není příliš časté, ale lze říci, že je přínosné pro pracovníky, jež z mnoha různých 

důvodů vyžadují kratší pracovní úvazek.
142

 Avšak zaměstnávání na částečnou pracovní dobu 

představuje pro zaměstnavatele vyšší náklady. Výdaje na vzdělání, popř. školení a organizaci 

pracovních týmů se realizací částečných pracovních úvazků nesníží, ale naopak dochází  

ke snižování následné náhrady nákladů na zaměstnance za odpracovanou hodinu. Z tohoto 

důvodu zaměstnavatele více preferují plné pracovní úvazky.
143

 Ale na druhou stranu velká 

část důchodců projevuje velký zájem pokračovat na částečný pracovní úvazek v ekonomické 

aktivitě a to i po dosažení věku pro odchod do důchodu. Nabídka alternativních pracovních 

úvazků by tak mohla představovat jednu z možností směřující ke zlepšení jejich postavení.
144

 

V oblasti přizpůsobování pracovních podmínek a pracovní doby vůči starším zaměstnancům 

má důležitou roli tzv. tripartita skládající se z vlády, zaměstnavatelů a odborů. Pochopitelně 

největší slovo zde má vláda, jelikož ve svých rukou má mocný a velmi účinný nástroj jménem 

zákon, pomocí kterého může působit na chování všech zainteresovaných účastníků. Neméně 

důležitou roli hrají také odbory, které prostřednictvím kolektivního vyjednávání se snaží 

                                                
142 Podpora zaměstnávání starších osob – souhrnná studie (2007) 
143 Ghent, Allen, Clark (2001) 
144 Henretta (2000) 
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dosáhnout požadovaných mzdových i pracovních podmínek. Dále jsou to také 

zaměstnavatelé, kteří se snaží vytvářet vhodné pracovní podmínky pro své starší pracovníky. 

Avšak v současné době řada z nich nevěnuje pracovním podmínkám a jejich přizpůsobování 

starším pracovníkům velkou pozornost. Zaměstnavatelé se spíše soustředí na poskytování 

finančních odměn při pracovních a životních jubileích a odchodu do důchodu. Zaměstnavatelé 

poskytují především svým starším zaměstnancům dny volna navíc kvůli jejich častější 

návštěvě lékařů, dále poskytují finanční příspěvky na vitamíny, na sportovní vyžití aj. Většina 

zaměstnavatelů v České republice si neuvědomuje potřebu starší pracovní síly a jejich udržení 

a podporu. Neuvědomuje si také nutnost přizpůsobení své personální politiky potřebám 

starších osob. Proto by si měla brát příklad ze společnosti Škoda Auto a. s., která realizuje 

svůj vlastní firemní program orientovaný na starší osoby a snaží se jim touto cestou vytvářet 

příznivé pracovní podmínky. Touto cestou se vydaly také další dvě společnosti
145

, které si 

uvědomují dnešní složitou situaci starších osob na pracovním trhu a chtějí si je ve své firmě 

udržet. Klíčovou roli zde hrají také různé programové a strategické dokumenty, jejichž cílem 

je podporovat právě flexibilitu zaměstnání a pracovní dobu u starších osob. Tyto dokumenty 

se zabývají aktivním stářím i řešením problémů na trhu práce a může mezi ně patřit například 

Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 – 2012 a Národní program reforem 

2011, který představuje příspěvek České republiky k plnění cílů Strategie Evropa 2020. 

V reakci na fenomén demografického stárnutí je zapotřebí podniknout kroky s cílem zvýšit 

zaměstnanost a zaměstnatelnost osob v předdůchodovém a důchodovém věku. Je nezbytné 

odstraňovat stále přetrvávající prvky přímé a nepřímé diskriminace starších zaměstnanců jak 

v právní úpravě, tak také v jednání zaměstnavatelů. Zároveň je nezbytné podporovat systém 

celoživotního vzdělávání, který je tolik přínosný pro seniory na pracovním trhu. Díky němu 

mohou být starší osoby motivovány ke zvyšování či změně dosavadní kvalifikace  

a to i v jejich vyšším věku. Vzdělanější a lépe kvalifikovaní starší lidé totiž u zaměstnavatelů 

vzbuzují větší atraktivitu pro své zaměstnávání. Zaměstnatelnost starších osob je závislá  

i na udržování dobré tělesné a psychické kondici a zdraví, rovněž je tedy důležité poskytovat 

kvalitní zdravotní péči, rehabilitaci a služby mimo nemocniční zařízení. Dalším faktorem, 

který významně ovlivňuje zaměstnanost starších osob, je jejich pracovněprávní ochrana. 

Zaměstnanci, především ti starší, potřebují mít jistotu zaměstnání. Úkolem právních předpisů 

na ochranu práce je poskytnout pracovníkům, v jejich současném zaměstnání i v případě jeho 

ztráty, určitou jistotu v oblasti zaměstnání a příjmů. Starší pracovníci oproti těm mladším 

                                                
145 OHL ŽS a. s., Tradice Slovácka o. p. s. Blatnička. 
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nebývají často propouštění ze zaměstnání. Ale pokud dojde k jejich propuštění, nové pracovní 

místo si hledají jen s obtížemi a častěji končí jako nezaměstnané osoby. A většinou dochází  

k tomu, že upadají do dlouhodobé nezaměstnanosti v daleko větší míře, než je tomu  

u mladších osob. Problematiku postavení starších osob na trhu práce neřeší žádný legislativní 

dokument. V tomto směru zákon o zaměstnanosti pouze vyžaduje, aby zvýšená pozornost  

při zprostředkování práce byla věnována rizikovým skupinám, mezi něž se starší osoby řadí. 

Obecně lze říci, že nejlepší formou ochrany zaměstnání pro osoby staršího věku je zvyšování 

jejich zaměstnatelnosti prostřednictvím optimálně fungujícího systému celoživotního 

vzdělávání a aktivní politiky zaměstnanosti a zároveň rozšiřování nabídky volných 

pracovních míst pro tuto věkovou kategorii zaměstnanců. Zaměstnavatelé projevují o starší 

věkovou kategorii nízký zájem a postavení starších osob se zhoršuje. V souvislosti 

s demografickým vývojem bude postupně ubývat počet mladých osob vstupujících na trh 

práce a v budoucnu bude nejspíše nutné přijmout řešení, která spočívají ve zvýhodnění právě 

starších osob. Jedním z řešení je zavedení principu seniority do pracovněprávních vztahů,  

pod nímž si lze představit delší výpovědní dobu pro starší zaměstnance, platbu vyššího 

odstupného při propouštění starších zaměstnanců, zavedení povinnosti zaměstnavatelů 

oznamovat úřadům práce plánované propouštění většího počtu starších zaměstnanců, 

zavedení povinnosti zaměstnavatelů spolupracovat s úřady práce při propouštění starších 

zaměstnanců a poskytovat jim poradenské služby s cílem nalézt vhodné nové pracovní místo 

apod.
146

 

 c) oblast důchodové politiky 

 V posledních letech je stále zřetelnější stárnutí populace. Vzhledem k tomu, že počet 

seniorů narůstá a počet lidí v produktivním věku klesá, Česká republika stojí před problémem 

financování důchodových systémů a reforma českého důchodového systému je nevyhnutelná. 

Současný průběžný systém, kdy lidé v produktivním věku vydělávají na penze současných 

důchodců, není možné udržet, tak jako nelze zastavit stárnutí populace. Česká republika 

včetně ostatních členských zemí EU se snaží přizpůsobit systém důchodového zabezpečení 

demografickému vývoji, zejména úpravou důchodového věku, a současný systém průběžného 

modelu musí nahradit jiným.
147

 Důchodový systém je nutno reformovat tak, aby životní 

úroveň nejen pracovní síly, ale i důchodců nebyla závislá na demografické situaci.
148

 Od roku 

                                                
146 Podpora zaměstnávání starších osob – souhrnná studie (2007) 
147 Podpora zaměstnávání starších osob – souhrnná studie (2007) 
148 Greenspan (2004) 
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2013 bude fungovat nový důchodový systém založený na třech pilířích
149

. Situace  

na pracovním trhu je úzce provázaná se strategiemi států v oblasti starobních důchodů,  

a právě problematiku důchodové politiky nelze opomenout. Podstatně působí na míru 

zaměstnanosti starších osob. Zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu a zpřísňování 

podmínek předčasného odchodu do důchodu se může odrazit na růstu míry zaměstnanosti 

osob starších 50 let věku, avšak neřeší problémové postavení těchto osob na trhu práce. 

Věková hranice pro odchod do důchodu je stanovena zákonem č. 425/2003 Sb.,  

který novelizoval zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů. Poslední novelizace tohoto zákona přináší další zvyšování věku pro odchod  

do důchodu až na 63 let pro muže a bezdětné ženy v roce 2013. Věková hranice odchodu  

do důchodu ostatních žen se bude diferencovaně odvíjet podle počtu vychovaných dětí.
150

 

Potřebná doba pojištění pro nárok na důchod při dosažení důchodového věku před rokem 

2010 činila 25 let a v následujících letech se tato doba bude prodlužovat až na 35 let. 

Průměrný věk lidí se prodlužuje, ale otázkou je, zda se zvyšuje také produktivní věk. 

Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšuje také naděje na dožití, lze očekávat, že lidé budou 

schopni pracovat i v pokročilém věku. Ovšem u každého jedince půjde o individuální 

záležitost. Otázkou stále zůstává, zda zaměstnavatelé budou chtít zaměstnávat osoby starší  

60 let věku, když už dnes má problém najít si zaměstnání generace padesátníků. Důležitým 

předpokladem pro efektivní fungování tohoto kroku zvyšování věkové hranice je přijetí 

souboru opatření na trhu práce s cílem vhodného pracovního uplatnění starších osob.
151

  

 d) oblast aktivní politiky zaměstnanosti 

 Problematiku postavení starších osob na trhu práce lze řešit také účinnějším 

způsobem, tj. aktivní politikou zaměstnanosti. Tato starší věková kategorie je jednou 

z nejhůře umístitelných skupin na trhu práce, která zaznamenává také vysoký podíl 

dlouhodobě nezaměstnaných osob. APZ akcentuje, že jejich postavení na trhu práce je oproti 

ostatním věkovým kategoriím obzvláště citlivé, proto je musí podporovat intenzivněji. 

Účinnost APZ by měla být podpořena zvýšením uvolněných finančních prostředků na APZ, 

aby se zvýšila motivace starších uchazečů o zaměstnání pracovat a zaměstnavatelských 

subjektů tyto starší uchazeče o zaměstnání zaměstnávat. Nicméně zájem zaměstnávat tuto 

                                                
149 První pilíř je založený na průběžném systému, druhý pilíř představují individuálně placené odvody do 

penzijních fondů, třetím pilířem je transformované současné penzijní připojištění, jenž je dobrovolné a závisí na 

dohodě mezi občanem a penzijním fondem. 
150 Podle zákona č. 425/2003 Sb., o důchodovém pojištění. 
151 Důchodová reforma (2012) 
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kategorii osob nad 50 let věku je nízký, neboť zaměstnavatelé je považují za málo atraktivní  

a perspektivní. Efektivním opatřením, jak by se daly problémy starších osob na trhu práce 

řešit, je finančně motivovat zaměstnavatele při přijímání starších osob.  

 Finanční motivace 

 Jednou z možných cest, jak v rámci APZ podporovat zaměstnávání starších osob, jsou 

opatření finančně motivující zaměstnavatele, které jsou z obecného pohledu považována  

za značně efektivní nástroj k řešení problematiky zaměstnávání starších osob. Tento nástroj je 

velmi nákladný a z dlouhodobého hlediska finančně neudržitelný, přesto se jedná o silný 

motivační faktor při rozhodování zaměstnavatelů o svých potenciálních či stávajících 

pracovnících. Finanční motivace působí pozitivně prostřednictvím snižování nákladů práce, 

ale také negativně v tom smyslu, že se uvalí finanční povinnosti spojené s propouštěním starší 

pracovní síly. Mezi finanční stimuly směřované na zaměstnavatele můžou patřit mzdové 

dotace zaměstnavatelům na přijaté nezaměstnané uchazeče či zájemce o práci nad 50 let, 

finanční odvody do rozpočtu APZ při propouštění zaměstnanců nad 50 let věku, finanční 

dotace zaměstnavatelů uskutečňující další odborné vzdělávání zaměstnanců nad 45 let věku 

apod.  

 Další z možných cest jsou opatření finančně motivující starší zaměstnance. Finanční 

podpora poskytována v rámci opatření APZ starším pracovníkům by je měla motivovat  

ke zvyšování možností uplatnit se a udržet se na trhu práce a tím předcházet vzniku 

nezaměstnanosti. Pokud se jedná o nezaměstnané starší osoby vedené v evidenci uchazečů  

o zaměstnání, systém sociálních dávek by je měl v co nejvyšší možné míře povzbuzovat 

k aktivitě, která směřuje k rychlému návratu na pracovní trh. Mezi finanční podněty 

směřované na starší osoby může patřit podmíněnost poskytování dávek v nezaměstnanosti 

účastí na opatřeních APZ, finanční kompenzace při zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek, 

finanční podpora v průběhu dalšího odborného vzdělávání pracovníků nad 45 let hrazeného 

z vlastních zdrojů, finanční kompenzace ztráty části příjmu osobám nad 55 let v souvislosti 

s převedením na méně namáhavou a finančně méně honorovanou práci apod.  

 Nefinanční motivace 

 Nefinanční stimuly představují další směr, kterým by zaměstnavatelé mohli změnit 

zažité stereotypy na starší osoby a začít se na ně dívat jako na velký pracovní potenciál. Tato 

změna je velmi žádoucí i vzhledem k současnému demografickému vývoji, na který reaguje 
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důchodový systém zvyšováním věku odchodu do důchodu a zpřísněním podmínek  

pro předčasný odchod do důchodu. Pozitivním opatřením je určitě odborné poradenství 

poskytované zaměstnavatelům při realizaci strategie lidské zdroje a zaměstnanost s ohledem 

na tuto věkovou kategorii, mediální kampaně s cílem dosažení změny přístupu 

zaměstnavatelů k zaměstnávání této věkové kategorie.  

Nefinanční stimuly mohou hrát roli také u nezaměstnaných starších uchazečů  

o zaměstnání. Lze říci, že motivace k vyvinutí aktivity k návratu na pracovní trh se snižuje 

s vyšším věkem, se zhoršeným zdravotním stavem a s nižším vzděláním. Avšak existují jistá 

opatření APZ, která v sobě kloubí motivační a aktivační stránku intervence se stránkou 

poradenských služeb částečně nebo zcela řešících nevýhody spojené se stárnutím jedince, 

pomocí kterých je možno tento trend změnit. Pro nezaměstnané starší osoby je důležitá 

realizace individuálních akčních plánů. V rámci poradenství má uchazeč o zaměstnání 

možnost společně s Úřadem práce vypracovat individuální akční plán s komplexním řešením 

situace, který slouží ke zvýšení možnosti uplatnění nezaměstnané starší osoby na trhu práce. 

Vzhledem k tomu, že sestavování a plnění tohoto plánu vyžaduje zavedení individuálního 

přístupu v rámci poradenské a zprostředkovatelské činnosti Úřadu práce, pro starší osobu  

to může znamenat velký přínos v podobě nejen nalezení vhodného zaměstnání,  

ale také získání určitých zkušeností s hledáním si práce. Ze strany Úřadu práce by měl být 

vyvíjen aktivnější a intenzivnější přístup k této věkové kategorii starších uchazečů  

o zaměstnání, i jejich pomoc při hledání nového zaměstnání by měla být intenzivnější.   

Přínosné jsou motivační a aktivační kurzy, které jsou speciálně vytvořené pro tuto věkovou 

kategorii. Další „posilu“ pro nezaměstnané starší osoby představují cílené programy aktivní 

politiky zaměstnanosti. Ty se zaměřují na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných starších 

osob nebo starších osob, které jsou na trhu práce ohrožené, a to prostřednictvím efektivního  

a cíleného využití nástrojů a opatření APZ.  

 Zvyšování zaměstnanosti starších osob 

  Krokem, jenž by mohl účinně změnit danou situaci, je opatření efektivně podporující 

účast starších osob na rekvalifikačních kurzech. Z obecného pohledu jsou rekvalifikační kurzy 

mířené zvláště na mladší věkové kategorie uchazečů či zájemců o zaměstnání. Starší věková 

kategorie projevuje s narůstajícím věkem velmi nízký zájem účastnit se rekvalifikačního 

kurzu a navíc rekvalifikační kurzy nejsou ve velké míře cílené na tuto věkovou kategorii,  

ale většinou obecně na všechny rizikové skupiny na trhu práce. Výhodné by bylo, kdyby 
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nabídka rekvalifikačních kurzů byla cíleně tvořena pro skupinu starších uchazečů  

o zaměstnání s cílem zvýšit efektivnost realizace daného projektu určeného právě pro starší 

osoby. Kurzy by měly být hlavně mířené na oblast výpočetní techniky, jazykových 

dovedností nebo nových pracovních postupů, aby starší osoby mohly účinněji reagovat  

na potřeby trhu práce. V oblasti rekvalifikací je také nezbytné orientovat se na nabídku 

rekvalifikačních kurzů, které reagují na aktuální potřeby trhu práce na daném území. 

  Podpora růstu pracovních příležitou pro starší osoby 

  Tato opatření v rámci APZ již existují. Jedná se o veřejně prospěšné práce, 

společensky účelná pracovní místa, samostatně výdělečné činnosti. Avšak tato zmíněná 

opatření nenabízí efektivní uplatnění na trhu práce. Mezi opatření, jež nabízí možnou cestu 

řešení v této oblasti, patří především podpora flexibilních forem organizace práce  

a zaměstnávání
152

.  

  e) oblast diskriminace 

  Kromě zmíněných oblastí je dalším důležitým směrem oblast diskriminace  

a ageistických stereotypů. V dnešní době se otevřené formy věkové diskriminace  

již nevyskytují, ale také nedošlo k jejich úplnému vymizení. Diskriminace na základě věku se 

na trhu práce víceméně projevuje skrytě. A právě proto se zdůrazňuje zvláště potřeba změnit 

přístup zaměstnavatelů i celé společnosti ke starším osobám. V České republice existuje 

antidiskriminační legislativa, která se slučuje se Směrnicí o rovném zacházení v zaměstnávání 

a povolání stanovenou v rámci Evropské unie. Touto směrnicí se stanovuje obecný rámec  

pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Splňuje standardy demokratických zemí pro boj 

proti diskriminačním praktikám na pracovišti a funguje jako součást celkové politiky  

na podporu zaměstnanosti osob nad 50 let.
153

 

 

   

 

 

                                                
152 Pružná pracovní doba, práce z domova, zkrácený pracovní úvazek, sdílení práce, krátkodobá zaměstnání, 

zaměstnávání přes soukromou agenturu práce aj.  
153 Podpora zaměstnávání starších osob – souhrnná studie (2007) 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit postavení starších osob na trhu práce v České 

republice a nastínit problémy pramenící z jejich specifické charakteristiky a tím upozornit  

na problematiku jejich nezaměstnanosti, seznámit se s fungováním politiky zaměstnanosti 

orientovanou na podporu zaměstnávání těchto osob a zároveň nabídnout jisté návrhy  

a doporučení vedoucí ke zlepšení situace starších osob na trhu práce. 

Pro efektivnější zhodnocení postavení starších osob na trhu práce bylo použito 

různých ukazatelů, které vypovídají o mírném zlepšování jejich situace. Základním zjištěním 

po provedené analýze nezaměstnanosti starších osob je, že míra nezaměstnanosti osob  

ve věku 50 – 64 let je nižší než celková míra nezaměstnanosti. Ale pokud jde čistě jen o míru 

nezaměstnanosti starších osob, ČR má horší postavení oproti jiným zemím EU a je zapotřebí 

stále zvyšovat míru jejich zaměstnanosti, zvláště vlivem demografických změn. Avšak nelze 

ji řešit neustálým prodlužováním věku pro odchod do důchodu a zpřísňováním podmínek  

pro předčasný odchod do důchodu. Je zapotřebí nahlédnout i do jiných oblastí, jež by byla 

efektivní pro podporu zaměstnanosti této skupiny. V rámci hodnocení možností zlepšení 

zaměstnanosti starších osob má klíčovou roli politika zaměstnanosti, konkrétně její aktivní 

část. Úspěšná politika zvyšování míry zaměstnanosti starších osob je podmíněna uchopením 

daného problému v jeho celé šíři. Důležité je zvyšovat kvalitu starší pracovní síly 

prostřednictvím vývoje nových a využíváním již stávajících nástrojů a opatření APZ.  

Snad nejvýznamnějším opatřením APZ jsou mzdové dotace s cílem zvýšit zájem 

zaměstnavatelů zaměstnávat starší osoby. Pro zaměstnavatele představují silný motivační 

prvek ke zvýšení nabídky pracovních míst určené pro starší uchazeče o zaměstnání. Jedná se 

o veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa. Zároveň je důležité, aby 

pracovní trh poskytoval pracovní možnosti a dával příležitosti zapojit se do pracovního 

procesu. Nezbytné je také šířit příklady dobré praxe, jež přináší cílené programy podporující 

zaměstnávání starších osob. Jejich realizace přináší kladné výsledky. Nicméně je stále potřeba 

starší lidi více motivovat ke vzdělávání a zapojování se do vzdělávacích programů. Velký 

přínos lze spatřit také v kontextu přijatých dokumentů, které se týkají starších osob a jejich 

zaměstnanosti. Díky nim je v ČR zaznamenána zvýšená motivace starších pracovníků 

setrvávat na trhu práce. Vzhledem k postupujícímu stárnutí populace je vhodné  

se problematikou zaměstnávání starších osob i nadále zabývat a hlouběji se ji věnovat. 

Existuje mnoho variant řešení jejich nezaměstnanosti, ale problémem zůstává jejich realizace. 
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