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Úvod
Otázka zaměstnanosti se stala jedním z hlavních témat evropské politiky. Prioritním 

záměrem není pouze předehnat ostatní mocnosti v produktivitě práce a zaručit tak 

svým občanům blahobyt. Evropě jde o udržitelnost jejích sociálních systémů, které 

stojí na základech evropského osvícenství vyvinutého z křesťanské tradice a 

solidarity. Evropa musí ze své integrace vytěžit co nejvíce, protože demografický 

vývoj a pomalý ekonomický růst nutí k hledání nových řešení.

Příznivý ekonomický rozvoj a vysoká produktivita práce 60. let minulého století byla 

garancí minimální evropské nezaměstnanosti. Od 80. let 20. století se objevují nové 

potřeby restrukturalizace trhů práce. Začíná se realizovat politika zaměstnanosti, 

která má za úkol vytvářet nová pracovní místa a definovat pozici pracovníků na 

pracovním trhu. Snaha Evropského společenství k zachování vysoké kvality a 

produktivity práce vyústila ve formulaci Evropské strategie zaměstnanosti v roce 

1997. Společenství se však nadále nedaří čelit problémům vysoké konkurence 

Spojených států a Japonska, stárnutí obyvatel a drahé pracovní síly Unie, která 

snižuje ekonomický potenciál.

Z těchto důvodů Evropská unie (EU) přikročila ke Strategii obnovy a rozvoje. 

Strategie, známá především pod názvem Lisabonský proces, vytyčila 

kvantifikovatelné cíle, které mají rozvinout plnou zaměstnanost. Prioritou strategie je 

stát se co nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou světa, spolu s tvorbou většího 

počtu a lepší kvality pracovních sil a to vše při podpoře větší sociální soudržnosti. 

Koncepce rozvoje Unie zároveň přistupuje k problematice chudoby, která se 

v moderní společnosti diverzifikovala do dostupnosti prostředků k sociálnímu 

začlenění. Základním prostředkem k sociálnímu začleňování je uplatnění na 

pracovním trhu. Důraz je kladen také na ochranu životního prostředí.

Úlohou semknuté Evropy je využít své přidané hodnoty, která je někdy vnímána 

negativně z řad euroskeptiků. Provázaný sociální systém může zaručit svým 

občanům lepší kvalitu života, pokud bude dobře vyvážený. Stejně tak technologie 

chránící životní prostředí mohou dát podnět k expanzi nových evropských produktů 

na světové trhy.

Účelem práce je podívat se na strategii zaměstnanosti „ze zdola“ a to na tři základní 

roviny. První rovinou jsou instituce Evropské unie, které nástroje a metody politiky 

zaměstnanosti vytvářejí. Druhou rovinou je Česká republika, která na navržená
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opatření reaguje a shodně s prioritami zaměstnanosti vytváří programy a cíle k jejich 

naplnění. Poslední dimenzí, v které by se měla Evropská strategie zaměstnanosti 

odrazit, je úroveň okresní. Taje zde zastoupena okresem Česká Lípa.

Cílem práce je zmapovat, jakým směrem se ubírá strategie zaměstnanosti EU a k 

jakým závěrům došla během své první revize Evropské strategie obnovy a rozvoje 

Evropská komise. Dále se zaměříme na nástroje, kterými se strategie implementuje 

do národní politiky zaměstnanosti ČR. Současně se podíváme, jak se České republice 

daří plnit cíle Lisabonské strategie. Zajímavý bude pohled do nejnižšího článku 

orgánu veřejné služby zaměstnanosti. Tu představuje okresní Úřad práce v České 

Lípě. Zhodnotíme, nakolik se opatření směřující z evropských institucí daří 

naplňovat v podmínkách okresu České Lípy prostřednictvím národní politiky 

zaměstnanosti ČR.

Sled kapitol následuje výše zmíněnou strukturu práce. V první kapitole se zaobírám 

výraznými mezníky průběhu formování Evropské strategie zaměstnanosti, která se 

později začlenila do Strategie obnovy a rozvoje. Zároveň je v některých 

subkapitolách vykreslena ekonomická situaci Společenství, která představuje pro 

politiku zaměstnanosti míru dosažitelnosti určených cílů.

Druhá kapitola popisuje priority v oblasti zaměstnanosti pro Českou republiku. 

Zásadní roli hrají nástroje, které si členské státy tvoří sami. V případě ČR je to 

především zákon o zaměstnanosti, který upřednostňuje aktivní politiku zaměstnanosti 

před politikou pasívní. Dalším nástrojem k prosazování trendů evropské strategie je 

Národní program reforem, v kterém jsou obsaženy důležité priority. Změny se 

prosazují formou konkrétních opatření.

Poslední třetí kapitola je věnována situaci trhu práce na okresu Česká Lípa. Zde se 

zabývám především činností Úřadu práce v České Lípě, protože právě on je pověřen 

zaváděním daných směrnic pro plnění národní politiky zaměstnanosti. V podkapitole 

Aktivní politika zaměstnanosti se věnuji nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti a 

blíže také rekvalifikaci, jejíž význam postupně roste. V podkapitole Rekvalifikace 

zkoumám efektivitu rekvalifikačních programů a kurzů. Výsledky úspěšnosti 

rekvalifikace dále podrobuji porovnání s vlastním výzkumem uskutečněným 

s pracovníky Úřadu práce v České Lípě. V poslední podkapitole srovnávám 

statistické ukazatele ekonomické aktivity a nezaměstnanosti v rovině daného okresu 

spolu s Libereckým krajem a celorepublikovou situací.
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1. Vývoj politiky zaměstnanosti v Evropské 
unii

Na začátku vzniku Evropského společenství nebyla otázka zaměstnanosti prioritním 

tématem. Přestože již Římská smlouva z roku 1957 obsahovala kapitolu „Sociální 

politika“, jednalo se zejména o obecné přiblížení systémů politik členských zemí.

V roce 1960 byl zřízen Evropský sociální fond (ESF) jako nástroj pro řešení 

sociálních otázek.

Proces evropské zaměstnanosti můžeme od vzniku Evropského společenství do 90. 

let 20. století rozdělit dle ekonomického vývoje a vývoje tvorby pracovních míst do

4 základních období.

Období let 1960-1973 je specifické svým vysokým ekonomickým růstem 

(HDP 4,8% ročně). Přesto, že v těchto letech rostla tvorba pracovních míst jen o

0,3% ročně, držela se hranice nezaměstnanosti na stabilních 2,6% díky pozvolnému 

vzestupu nabídky pracovních sil (0,3% ročně).

V období let 1974-1985 se projevily důsledky prvního „ropného šoku“ na 

ekonomiku Společenství. Ekonomický růst zaznamenal zpomalení na 2%. Zároveň 

tak došlo ke stagnaci zaměstnanosti v době, kdy demografický vzestup pracovních 

sil pokračoval o 0,7% ročně. Nezaměstnanost tak nezadržitelně spěla ke svému 

nejvyššímu vrcholu 10,8% v roce 1985.

Roky 1986-1990 byly významné pro postupnou restrukturalizaci a nové 

zaměření politiky. To se kladně projevilo v 3,2% HDP a růstu zaměstnanosti o 1,3% 

ročně. Celkem se za tyto roky povedlo vytvořit 9 milionů pracovních míst. Míra 

nezaměstnanosti tvořila v roce 1990 8,3%.

Od roku 1991 se tempo růstu hrubého domácího produktu zpomalovalo a 

v roce 1993 bylo poprvé od roku 1973 záporné. Nezaměstnanost začala opět stoupat, 

zatímco zaměstnanost v letech 1992 a 1993 klesla.

Celkově tedy můžeme vidět, že přestože vykazovala evropská ekonomika růst, 

nedocházelo k dostatečné tvorbě pracovních míst (až do roku 1985 se pohyboval růst 

zaměstnanosti pod hranicí 1% ročně). I tak se dařilo Společenství až do 80. let držet 

své statistiky nezaměstnanosti na nižší úrovni než v USA. Kořeny narůstajícího 

problému zaměstnavatelnosti můžeme vysledovat již od 70. let 20. století. Příčin 

bylo hned několik. Především se Evropské společenství velmi pomalu a 

nedostatečně přizpůsobovalo strukturálním změnám v makroekonomické politice.
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Tendence spočívající v neúměrných nákladech státních rozpočtů (zejména na výdaje 

systémů sociálního zabezpečení) a drahé pracovní síly (pomalu se adaptující k 

požadavkům trhu) spolu s tlakem restriktivní fiskální politiky (nepodporující 

investice a růst) můžeme pokládat jako hlavní faktor vedoucí k recesi v Evropě. 1 

Je nutno podotknout, že ostatní vyspělé ekonomiky - Spojených států a Japonska se 

s tvorbou pracovních míst a problémy zaměstnanosti dokázaly vypořádat lépe.

Z mnoha analýz vyplývá, že konkurenceschopnost Evropy vzhledem ke Spojeným 

státům a Japonsku se nezhoršila pouze vzhledem k zaměstnanosti, ale i k podílu 

vývozu na světové trhy a výzkumu, vývoji a inovaci.

Z těchto důvodů byla v Kodani v roce 1993 vyzvána Evropská komise k předložení 

střednědobé strategie v oblasti růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti (blíže 

Bílá kniha - Růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost -  Výzvy a cesty vpřed pro 

21. století).

V dalších podkapitolách se budu snažit zachytiv v časové ose důležité mezníky 

evropské zaměstnanosti coby jednoho z hlavních problémů evropské integrace.

1.1. Maastrichtská smlouva
Maastrichtská smlouva nebo také Smlouva o Evropské unii (The Treaty on the 

European Union) byla podepsána v roce 1992 a stala se významným předělem 

v historii evropského partnerství. Maastrichtskou smlouvu tvoří 2 základní 

dokumenty. Prvním je Smlouva o založení Evropského společenství, která 

modifikuje původní Římské smlouvy zakládající Evropské hospodářské společenství 

z důvodu přesahu prvotních hospodářských cílů. Druhým je Smlouva o Evropské 

unii, která zdůrazňuje hlavní cíle integrace v posílení ekonomické a sociální 

soudržnosti. Smlouva o Evropské unii (EU) obsahuje ujednání o nové hospodářské, 

měnové a politické Unii, přičemž se její integrační snahy rozdělují do základních „tří 

pilířů“.

1 Růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost -  výzvy a cesty vpřed pro 21. století, Bílá kniha, COM 
(93)700. Evropská komise, 1993.
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1. pilíř - Evropské společenství, kam spadají dosavadní aktivity Evropského 

hospodářského společenství včetně sociální politiky, ochrany životního prostředí 

nebo podpory výzkumu a vývoje.

2. pilíř -  Společná zahraniční a bezpečnostní politika

3. pilíř -  Justice a vnitřní bezpečnost

V Maastrichtu se jednalo také o Sociálním akčním programu, který byl 

vypracován na základě Charty základních sociálních práv zaměstnanců (také 

Sociální charta) schválené v roce 1989. K prosazování cílů Sociální charty byla 

vytvořena Dohoda o sociální politice (dále Dohoda). V Dohodě se mluví o přijetí 

minimálních standardů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 

(ochrana mladých pracovníků) a o minimálních standardech v oblasti pracovního 

práva. Minimální standardy byly určitým řešením k provázanosti různých sociálních 

systémů signatářských zemí. Ovšem s tím nesouhlasila Velká Británie, která již 

v minulosti odmítla podepsat Sociální chartu a proto ani nyní neratifikovala Dohodu. 

Z obav o neprůchodnost pokračování trendu sociální politiky byl nakonec vytvořen 

Protokol o sociální politice (dále Protokol). V Protokolu se zbylých 14 zemí 

přihlásilo k plnění Sociálního akčního programu, přičemž se na Velkou Británii 

vztahovala tzv. „zprošťující klauzule“, díky níž nemusela dohodnuté cíle plnit. 

Dohoda i Protokol byly přidány ke Smlouvě o Evropské unii. (Velká Británie 

nakonec ratifikovala cíle Sociální charty až v roce 1997 za úřadující labouristické 

vlády podpisem Amsterodamské smlouvy)2 3

1.2. Bílé knihy o zaměstnanosti
Prvním dokumentem výhradně určeným problematice nezaměstnanosti se stala Bílá 

kniha: Růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost -  výzvy a cesty vpřed do 21. 

století, předložená Evropskou komisí v roce 1993.

Kniha vychází z příspěvků členských zemí a předkládá obecná opatření a 

doporučení k strukturálním změnám na trhu práce. Evropská komise v boji 

s nezaměstnaností vylučuje protekcionismus (podporou silných států), ekonomiku 

dotovanou ze státních rozpočtů, všeobecné zkrácení pracovní doby, dělení se o

2 Kotýnková, M. Trh práce na přelomu tisíciletí. Praha: VŠE Oeconomica. 2006.
3 http://www.euroskop.cz.
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pracovní místa na úrovních členských států a drastické snížení mezd, jež by náklady 

přiblížilo cenám konkurentů. Strategii pro snížení nezaměstnanosti a zvýšení 

udržitelného rozvoje ekonomiky v makroekonomickém rámci vidí Evropská komise 

(dále Komise) v rozvoji lidských zdrojů. Hybnou silou má být zdravá, otevřená a 

decentralizovaná ekonomika, založená na konkurenci a vycházející ze solidarity. 

Středem ekonomického vývoje jsou především informační technologie.

Nový směr rozvoje dokument spatřuje v sektoru služeb a rozvoji sociální ekonomie, 

která není závislá na vnějších makroekonomických proměnách, nýbrž akcentuje 

lokální potřeby. Jedná se o domácí služby, zlepšení kvality života, ochranu životního 

prostředí.

Bílá kniha varuje před vznikem dvojí společnosti vyplývající z nerovného postavení 

na trhu práce. Proto doporučuje členským státům tvorbu efektivních pracovních míst 

pro zařazení skupin lidí, které jsou na trhu práce znevýhodňovány. To se týká 

především dlouhodobě nezaměstnaných, kteří tvoří skoro polovinu všech 

nezaměstnaných a mladých lidí vstupujících bez praxe do pracovních úvazků. Stejné 

tak je důležité vytvářet opatření k zajištění rovných příležitostí v zaměstnávání žen a 

mužů. Nově se poukazuje na využití potenciálu malých a středních podniků.4 

Stanoviska Bílé knihy byly dále rozpracovávány na summitech EU na Korfu-1994, 

v Essenu-1994 a v Cannes-1995. V Essenském programu bylo jedním z cílů 

vypracování programů pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva. Jako znevýhodněné 

skupiny na trhu práce byly identifikovány dlouhodobě nezaměstnaní, ženy, mládež 

vstupující na trh práce, starší pracovníci nad 55 let, zdravotně postižení, pracovníci 

z etnických menšin a cizinci.

Bílá kniha: Evropská sociální politika -  cesta vpřed pro Unii je dokumentem 

přijatým v roce 1994, který navazuje na Zelenou knihu o sociální politice. Dokument 

o Evropské sociální politice má za cíl vytyčit hlavní směry, jimiž je třeba se 

v dalších letech ubírat. Klíčem k sociální a ekonomické integraci je zaměstnanost. 

Proto můžeme v kapitolách vztahujících se k zaměstnanosti zaznamenat strategie 

k dosažení navržených makroekonomických opatření z Bílé knihy o Růstu, 

konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Jedná se především o podporu nových

4 Růst, konkurenceschopnost, zaměstnanost -  výzvy a cesty vpřed pro 21. století, Bílá kniha, COM 
(93) 700. Evropská komise. 1993.
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pracovních míst, rozvoj kvalifikace pracujících, nové formy zaměstnávání, zvýšení 

účinnosti systému EURES5, sladění pracovní činnosti s rodinným životem, 

zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a rovné příležitosti všem.

Kniha pojednává o zachování a rozvíjení Evropského sociálního modelu při sdílení 

společných evropských hodnot. Dokument zdůrazňuje úlohu sociální politiky pro 

zajištění soudržnosti sociální ochrany. Zároveň reaguje na tendence k vytlačování 

velkých skupin na okraj společnosti vlivem rozsáhlých technologických, 

hospodářských a sociálních změn a vysoké nezaměstnanosti. Tím se otevírá nová 

dimenze evropské sociální politiky -  boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. 

Komise došla k závěru, že všichni mají mít možnost využívat výhod ekonomické 

integrace sjednocené Evropy a klíčovým prostředkem má být začlenění na trh 

práce.6

1.3. Amsterodamská smlouva
Amsterodamská smlouva byla podepsána v roce 1997 a měla pro rozvoj Evropské 

unie hned několik významných rozhodnutí nejen v sociální oblasti.

Díky souhlasnému stanovisku Velké Británie s Amsterodamskou dohodou tak mohla 

Unie opět postupovat společně. Dosavadní kooperační postup vymezený v Protokolu 

o sociální politice z Maastrichtu byl změněn na spolurozhodovací. Amsterodamská 

smlouva tak implementovala Dohodu o sociální politice do Smlouvy o Evropském 

společenství, čímž se stala závaznou pro všechny členské země. Novým úkolem pro 

Unii se stala politika zaměstnanosti, která se tak samostatně vyčlenila do prvního 

pilíře „Maastrichtského chrámu“.

„Úkolem Společenství je vytvořením společného trhu a hospodářské a měnové unie, 

stejně jako prováděním společných politik nebo činností uvedených v článcích 3 a 4 

podporovat harmonický, vyvážený a trvale udržitelný rozvoj hospodářského života, 

vysokou úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, rovné zacházení s muži a ženami, 

trvale udržitelný a neinflační růst, vysoký stupeň konkurenceschopnosti a 

konvergence ekonomické výkonnosti, vysokou úroveň ochrany a zlepšování kvality

5 Evropské služby zaměstnanosti
6 Evropská sociální politika -  cesta vpřed pro Unii, Bílá kniha, COM (94) 333. Evropská komise.
1994.
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životního prostředí, zvyšování životní úrovně a kvality života, hospodářskou a 

sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy.“ 7

Amsterodamským jednáním byla zahájena Evropská strategie zaměstnanosti, 

která byla započata rokem 1999. Základním principem je koordinovaná strategie 

zaměstnanosti, která vychází z integrované strategie představené na setkání v Essenu 

(1994). Koordinace zaměstnanosti tím přechází na orgány EU, ale realizace opatření 

je na členských zemích. Tak dochází i k modernizaci Evropského sociálního 

programu.

Do Amsterodamské smlouvy byla zařazena kapitola Zaměstnanost (hlava VIII), 

která:

- pojednává o Koordinované strategii zaměstnanosti členských států a Společenství 

kvýše uvedeným úkolům, zejména podporou kvalifikace, výchovy a flexibility 

pracovníků a pracovních trhů a jejich požadavkům hospodářské změny (článek 125).

- ukládá Společenství přispívat k vysoké úrovni zaměstnanosti podporou spolupráce 

mezi státy. Společenství doplňuje opatření států v případě nutnosti, přičemž 

respektuje kompetence členských států (článek 127). Zde je jasně nastíněn princip 

subsidiarity.

- ukládá Evropské radě, aby na základě výroční zprávy Rady ministrů a Evropské 

komise přezkoumala situaci zaměstnanosti v Unii. Každý členský stát předkládá 

Radě ministrů a Komisi roční zprávu o zavedených opatřeních v zaměstnanosti. 

Evropská rada také může dávat jednotlivým státům doporučení, pokud to považuje 

za vhodné a shodne-li se na tom kvalifikovanou většinou (článek 128).

- ustanovuje Výbor pro zaměstnanost s poradní funkcí k podpoře koordinace politiky 

zaměstnanosti. Výbor sleduje situaci zaměstnanosti Unie, podává vlastní stanoviska 

a spolupracuje se sociálními partnery. Každý stát má ve výboru dva zástupce (článek 

130).8

Evropské společenství se nově zavazuje k prosazování soudržné společnosti a 

pomoci lidem na okraji společnosti k opětovnému návratu. Zvláštní kapitola o

7 Smlouva o založení Evropského společenství ve znění Amsterodamské smlouvy, článek 2, 1997. str. 
5.
8 Smlouva o založení Evropského společenství ve znění Amsterodamské smlouvy, 1997.
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sociální politice (hlava XI), která se hlásí k pokračování Sociální charty (1989) a 

Evropské sociální charty (1961), se zmiňuje o boji proti vylučování z trhu práce, 

podpoře zaměstnanosti, zlepšení a harmonizaci životních a pracovních podmínek, 

sociální ochraně a sociálním dialogu, zásadě rovných příležitostí mužů a žen a 

stejnému odměňování za stejnou nebo rovnocennou práci. 9

Amsterodamská smlouva byla zaměřena především na revizi textu o Smlouvě o 

Evropském společenství a zefektivnění organizační struktury orgánů před 

očekávaným rozšířením Unie.

Z dokumentu je cítit snaha upevnit homogenitu společenství. Smlouva dokonce 

zavádí postih pro členské země porušující "zásady svobody, demokracie, právního 

státu, lidských práv a zásad společných členským státům". Touto cestou se má 

Evropské společenství bránit rozkladu od států bez dostatečné znalosti integračního 

procesu.

Nově je zřízen úřad Vysokého zmocněnce pro společnou zahraniční a bezpečnostní 

politiku, který reprezentuje Evropskou unii ve světě. Amsterodamská smlouva 

vstupujíce v platnost roku 1999 je protkána celou řadou protokolů. Za zmínku stojí 

protokol integrující Schengenskou dohodu nebo aplikace principů subsidiarity a 

proporcionality.

1.4. Lucemburský proces
Amsterodamskou smlouvou byl otevřen proces k Evropské strategii zaměstnanosti. 

Tento proces započal v listopadu roku 1997 na zvláštním zasedání Evropské rady a 

je také znám pod názvem Lucemburský proces. Na zasedání bylo rozhodnuto o 

základních principech Evropské strategie zaměstnanosti jako odezvy na vysokou 

nezaměstnanost obyvatel Unie, která se v roce 1998 pohybovala na 9,3%. (viz. 

příloha č. 1) Dalším úkolem bylo zvýšit tvorbu pracovních míst a ekonomickou 

aktivitu občanů EU. Základem strategie jsou společně dohodnuté cíle, spolupráce a 

vzájemná výměna zkušeností.

Strategie je tvořena dvěma základními postupy:

9 Smlouva o založení Evropského společenství ve znění Amsterodamské smlouvy, 1997.
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> novou Metodou otevřené kooperace (Open Method of Co-ordination)

> společný rámec formou směrnic zaměstnanosti

K metodě otevřené koordinace již byla vytvořena cesta Bílou knihou o Evropské 

sociální politice z roku 1994. Komise zde mluví o stále pevnější a zároveň 

koncentrovanější spolupráci orgánů Evropské unie s členskými státy. 10

Metoda otevřené koordinace spočívá na vypracování společně dohodnutých cílů 

v orgánech Unie. Každá země tak na jejich základě vypracuje vlastní plány 

zaměstnanosti, které obsahují konkrétní kroky k dosažení vymezených cílů. Za tyto 

cíle nesou zodpovědnost samotné členské země. Poté se provádí vyhodnocení 

přijatých opatření členských zemí. Vyhodnocení jsou zprávou nejen pro zemi, na 

kterou se opatření vztahují, nýbrž i podmětem pro další přezkoumání cílů evropské 

strategie. Členské státy si touto metodou vyměňují svoje zkušenosti o účinnosti 

opatření v oblasti zaměstnanosti (good practises). Jednání jsou vedena ve 

vzájemném dialogu a kooperaci. Společný postup podporuje konvergenci 

jednotlivých politik a zpětný kontrolní mechanismus může být pouze morálním 

nátlakem ke společně dojednaným cílům.

Proces koordinované strategie má být následující:

• Evropská rada stanoví směrnice zaměstnanosti.

• Země vypracují na základě své ekonomické situace opatření vycházející ze 

směrnic zaměstnanosti do svého národního plánu zaměstnanosti.

• Národní plány zaměstnanosti posoudí Evropská komise spolu s Evropskou

radou a vypracují společnou zprávu o zaměstnanosti. Zároveň předloží návrh 

k revizi směrnic pro další období.

• Evropská rada schválí revidované směrnice pro příští období.

• Evropská komise může podat návrh Evropské radě na vydání specifického

doporučení pro jednotlivé země.

V Lucemburku bylo dojednáno, že se bude setkávat Rada a Komise s členskými 

státy k řešení zaměstnanosti každý rok. Od roku 2005 toto jednání probíhá jednou za 

tři roky.

10 http://ec.europa.eu
11 Kotýnková, M. Trh práce na přelomu tisíciletí. Praha: VŠE Oeconomica. 2006.
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Metoda otevřené koordinace obsahuje tyto základní principy:

1. Subsidiarita -  metoda zakládá rovnováhu mezi Unií a členskými státy, přičemž 

je státům ponechána jejich odpovědnost a rozsah pravomocí na poli zaměstnanosti.

2. Konvergence -  země se podílejí najednání a zavádění opatření.

3. Vzájemné učení -  jednotlivé země se mohou od sebe učit, nacházet společné 

cíle v měnícím se trhu práce a implementovat svá opatření do svých politik.

4. Integrovaný přístup -  opatření na trhu práce musí být vzájemně sepnutá 

s dalšími kroky v sociální, vzdělávací, daňové, regionální politice a politice 

podporující podnikání.

5. Řízení dle cílů -  úspěšná strategie je měřitelná podle kvantifikovatelných cílů, 

měřitelného vývoje společně přijatých rozhodnutí. 12

Důležitý význam mělo zasedání Evropské rady v Lucemburku pro schválení 

Směrnic zaměstnanosti, které ale nejsou právně závazné. Celkový počet prvních 19 

směrnic je rozdělen do 4 pilířů.

1. pilíř: Zaměstnatelnost -  zaměřený na preventivní opatření pro mladé uchazeče 

o práci, dlouhodobě nezaměstnané, motivaci k zaměstnání, rekvalifikace, podpoře 

sociálního partnerství ve vzdělávání nezaměstnaných a zbavení závislosti na 

sociálních dávkách (směrnice 1-7).

2. pilíř: Podnikatelství -  klade důraz na příznivé podmínky pro zakládání malých 

a středních podniků, podporu samostatně výdělečných osob, tvorbou míst v sociální 

ekonomice, snížení nemzdových nákladů, snížení sazby daně z přidané hodnoty u 

služeb s velkým podílem pracovních nákladů (směrnice 9-12).

3. pilíř: Adaptabilita -  postavený na pružných formách organizace práce, 

zefektivnění pracovního práva pro flexibilnější zaměstnávání, podpoře podniků 

k vlastním systémům celoživotního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů (směrnice 

13-15).

4. pilíř: Rovné příležitosti -  podporující zvyšování zastoupení žen v určitých 

sektorech práce, vyrovnání rozdílů v zaměstnávání žen a mužů, boj proti 

diskriminaci, soulad rodinného a pracovního života, snazší návrat žen a mužů do

12 http://ec.europa.eu
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zaměstnání po jejím přerušení, podporující osoby se zdravotním postižením začlenit 

do zaměstnání (směrnice 16-19).

Na základě směrnic zaměstnanosti vznikly v roce 1998 první národní plány 

zaměstnanosti. Zhodnocení národních plánů zaměstnanosti pak proběhlo na 

zasedání Evropské rady v Cardiffu (1998).

V roce 2001 byly směrnice zaměstnanosti renovovány dokumentem Evropské rady 

2001/63/ES. Některé směrnice byly rozšířeny a jiné zrušeny.

Lucemburské setkání zároveň odstartovalo inovaci Sociálního akčního programu 

postaveného na základě Zelené a Bílé knihy o sociální politice. Cíle sociální politiky 

vytyčené pro roky 1995-1997 sledovaly otevřený přístup k sociální politice založené 

na principu sociálního začleňování. Na základě Amsterodamské smlouvy byl 

v Lucemburku schválen nový rámec evropské sociální politiky na roky 1998-2000. 

Novým záměrem se stalo rozšiřování rozvoje lidských zdrojů k větší adaptabilitě na 

trhu práce. Strategickým nástrojem k sociálnímu začlenění se stala zaměstnanost.

1.5. Evropský pakt zaměstnanosti
Evropský pakt zaměstnanosti uskutečněný v Kolíně nad Rýnem v červnu roku 1999 

dále rozvinul Evropskou strategii zaměstnanosti. Základem jednání bylo rozšíření a 

navázání spolupráce sociálních partnerů k dialogu a výměně zkušeností z různých 

oblastí. Bylo nutno navázat na komplexnější přístup k zaměstnanosti, který spočívá 

ve smíšené politice (policy mix) zdůrazňující ekonomický růst a politiku 

zaměstnanosti při cenové stabilitě.

Pakt vytkl 3 základní cíle:

S  vylepšit daňovou a mzdovou politiku ve společné snaze se všemi partnery, 

zejména snížení daňového a odvodového zatížení práce.

S  pokračovat v trendech Evropské strategii zaměstnanosti za použití nástrojů 

národních plánů zaměstnanosti a preventivních opatření aktivní politiky 

zaměstnanosti.

■S posílení jednotného trhu a dosažení ekonomického růstu.
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Společným cílem byl makroekonomický dialog mezi odborníky ze členských zemí, 

Evropské centrální banky, Evropské komise a dalších sociálních partnerů z řad 

zaměstnavatelů a odborů. 13

1.6. Evropská strategie obnovy a rozvoje 

Evropské unie
Od zahájení Evropské strategie zaměstnanosti se začala situace na trhu práce 

zlepšovat. Nezaměstnanost, která v roce 1997 činila 9,8% se v roce 2000 snížila na 

7,7%. Rostla zaměstnanost, která od roku 1997 do roku 2000 vzrostla o 3% (63%). 

Přesto na přelomu tisíciletí Evropskou unii sužovala vysoká nezaměstnanost -  13,5 

miliónů nezaměstnaných, přičemž skoro polovina z nich byla dlouhodobě 

nezaměstnaná (viz. příloha č. 2). Evropa technologicky zaostávala stále více za 

Japonskem a Spojenými státy, jejichž konkurenci nestačila na světových trzích čelit. 

Stále více se projevující problém stárnoucí evropské populace, problematika 

financování systémů sociálního zabezpečení, malé výdaje do nových technologií a 

vzdělávání. To vše vyžadovalo komplexnější řešení nejen v oblasti zaměstnanosti. 

Snahy o zvýšení evropské zaměstnatelnosti běžely paralelně ve třech jednotlivých 

procesech. Lucemburský proces (1997) zaměřený na politiku zaměstnanosti, 

Cardiffský proces (1998) zaobírající se strukturální politikou a Kolínský proces 

(1999) pracující na makroekonomickém dialogu s hospodářskými a sociálními 

partnery. 14

Tyto procesy bylo třeba spojit s dalšími opatřeními k nové Evropě. Z tohoto důvodu 

byla v březnu roku 2000 na zasedání Evropské rady v Lisabonu přijata Strategie 

obnovy a rozvoje Evropské unie pro období 2001-2010, známější pod termínem 

„Lisabonská strategie“.

Inovativní přístup Lisabonské strategie spočívá v provázanosti hospodářské politiky, 

politiky zaměstnanosti a sociální politiky k Evropě udržitelného ekonomického růstu 

spolu s růstem zaměstnanosti v sociálně soudržné společnosti.

13 Kotýnková, M. Trh práce na přelomu tisíciletí. Praha: VŠE Oeconomica. 2006.
14 http://www.vlada.cz
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Cílem Lisabonské strategie je:

„Stát se co nejvíce konkurenceschopnou a dynamickou ekonomikou světa založenou 

na informacích a znalostech, která je schopná trvale udržitelného rozvoje a nabízí 

stále více lepších pracovních příležitostí a větší sociální soudržnost.“ 15

Strategie byla odpovědí na evidentní slabiny Evropské unie. Neuspokojivý vývoj 

zaměstnanosti, pomalý růst produktivity práce, pomalé zavádění nových technologií, 

malý objem financí vydaných na vědu (v roce 1998 vynakládaly USA ze svého HDP 

2,8% na vědu, Japonsko 2,9%, EU pouze 1,8%), překážky v podnikání (založení 

firmy trvá v EU v průměru 11 týdnů a náklady na založení firmy se pohybují kolem 

1600 €; v USA trvá založení firmy 1,5 týdne a částka potřebná k založení firmy se 

pohybuje okolo 500 €). 16

Na Lisabonském summitu bylo dohodnuto splnění těchto úkolů:

• Zajistit přechod k ekonomice a společnosti založené na znalostech, urychlit 

reformy vedoucí ke konkurenceschopnosti, inovacím a dokončení vnitřního 

trhu.

• Modernizace Evropského sociálního modelu zejména investicí do lidských 

zdrojů a boji proti sociálnímu vyloučení.

• Udržení zdravé a prosperující makroekonomické politiky.

Scénář Lisabonské strategie představuje celkovou hospodářskou, sociální a 

environmentální obnovu Evropy. Pro započetí Strategie obnovy a rozvoje bylo 

komplexně zmapováno zaostávání Unie v době globalizace a nové ekonomiky. Proto 

byly dohodnuty nové postupy pro „kvalitativní posun“ a radikální transformaci 

evropské ekonomiky.

Kroky k progresi jsou vzájemně provázaným souborem opatření k využití plného 

potenciálu Unie s ohledem na sociální soudržnost a životní prostředí. Změny musí 

Evropa provádět v reflexi k jejím hodnotám a rozšiřování Evropské unie.

Na zasedání Evropské rady v Lisabonu bylo vytyčeno několik směrů pro 

transformaci evropské ekonomiky:

15 Co je  Lisabonský proces? Odbor pro záležitosti Evropské unie Úřadu vlády ČR.
16 http://ec.europa.eu
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1. Informační společnost pro všechny

2. Vytvoření evropského výzkumného prostoru

3. Odstranění překážek pro podnikání, zejména pro malé střední podniky

4. Ekonomická reforma spojená s dokončováním vnitřního trhu

5. Vytvoření integrovaných finančních trhů

6. Lepší koordinace makroekonomických politik

7. Aktivní politika zaměstnanosti

8. Modernizace evropského sociálního modelu

Od Stockholmského zasedání Rady v březnu 2001 byl k 8 směrům přidán další, a to 

environmentální.

9. Udržitelný rozvoj a kvalita života

Od roku 2001 stojí Lisabonská strategie na 3 pilířích -  ekonomickém, sociálním a 

ekologickém.

Sociální pilíř Lisabonské strategie spočívá v aktivní politice zaměstnanosti a 

modernizaci evropského sociálního modelu. 17

ad. 7. Aktivní politika zaměstnanosti

Ze zjištění Komise vyplynulo, že je stále v roce 2000 celkem 10% práceschopných 

lidí bez práce (15 milionů občanů EU). Z rozboru také vyplynulo, že pokud by 

všechny členské země následovaly příkladu zaměstnanosti těch nejúspěšnějších států 

v Unii, bylo by možné nabídnout práci 30 milionům osob. To je dvojnásobek 

nezaměstnaných v patnáctičlenné Evropské unii (dále „Patnáctce“).

Z dalšího rozboru situace zaměstnanosti vzešlo, že:

Pouze polovina žen v Evropě pracuje. V USA je podíl žen na práci 

dvoutřetinový.

Na evropském trhu pracuje nižší podíl zaměstnanců ve službách než v USA. 

Panují veliké rozdíly ve výši nezaměstnaných mezi členskými zeměmi, nejvíc 

nezaměstnaných je v Německu, Francii, Itálii a Španělsku. Špatná 

zaměstnanost je v jižních a odlehlých regionech, v oblastech s útlumem 

průmyslové výroby.

17 http://www.euroskop.cz
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Vysoká nezaměstnanost je u obyvatel ve věkové hranici 55-65 let, přičemž 

celou polovinu všech nezaměstnaných sužuje dlouhodobá nezaměstnanost 

(delší než 1 rok).

Nedostatečné výdaje na vědu a výzkum zapříčinily nedostatek odborníků.

Přesto strategie zaměstnanosti přinesla své pozitivní výsledky v počtech 

zaměstnaných a lepší spolupráci členských zemí. Národní plány zaměstnanosti se 

ukázaly jako funkční nástroje. Důležité je nadále propojovat politiku zaměstnanosti 

s dalšími politikami a sociálními partnery, kteří mají být více zapojeni do realizace 

aktivní politiky zaměstnanosti.

Lisabonský summit vyzval zaměřit politiku zaměstnanosti na tyto oblasti:

♦♦♦ Uvádět kvalifikaci pracovníků do souladu s nabídkou trhu práce, přičemž mají 

hrát hlavní roli národní služby zaměstnanosti členských států.

❖ Položit větší důraz na celoživotní vzdělávání jako základnímu procesu 

k evropskému sociálnímu modelu. Ktomu mají sloužit dohody se sociálními 

partnery a zavádění pružných pracovních dob.

❖ Zaměstnávání pracovníků ve službách, nacházet řešení především pro 

znevýhodněné kategorie osob (zdravotně postižení, mladí absolventi, pracovníci 

nad 55 let aj.).

❖ Rovné příležitosti pro muže a ženy, slaďování rodinného a pracovního života.

Opatření měla vést k poznatelnému růstu zaměstnanosti s kvantifikovatelnou hranicí 

v roce 2010. Celková míra zaměstnanosti se má ze současných 61% přiblížit co 

nejblíže k 70% zaměstnaných občanů. Z toho se má dnešní míra 51% pracujících 

žen překlenout do roku 2010 přes 60% hranici zaměstnanosti. Příloha č. 4 pojednává 

o celkovém vývoji zaměstnanosti členských států EU. 19

ad. 8. Modernizace evropského sociálního modelu

Předmětem modernizace sociálního modelu se stala především diskuze o chudobě a 

sociálním vyloučení. Podle eurokomisaře Vladimíra Spidly „V bohaté a vyspělé 

Evropě žije 15 % lidí v extrémní chudobě, což znamená, že jejich měsíční příjem je

18 http://ec.europa.eu
19 http://ec.europa.eu
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pod hranicí 60 % celostátního mediánu. Tato chudoba ohrožuje evropské děti ještě 

více než dospělé.“ 20

Předběžně bylo dohodnuto, že stávající evropský sociální model se svými 

rozvinutými systémy sociální ochrany zůstane základem přechodu ke znalostní 

ekonomice.

Systémy sociálního zabezpečení je však nutno přizpůsobit ke všeobecnému vědomí,

že pracovat se vyplácí. Systémy musí být zajištěny pro dlouhodobou udržitelnost

vzhledem ke stárnoucí populaci a podpoře začleňování do společnosti.

Na Lisabonském zasedání bylo vybráno několik hlavních cílů k modernizaci

sociálního modelu. Cíle směřovaly ke zvýšení investic do lidských zdrojů, zvýšení

vzdělávání především mladších lidí, rámec základních dovedností pro celoživotní

vzdělávání, počítačovou a jazykovou gramotnost, nástroje k mobilitě studentů a

výzkumných pracovníků, odstranění překážek v uznávání kvalifikace.

V závěrech Lisabonského procesu je opět zdůrazněno, že nej lepším bojem

s chudobou je rovný přístup k pracovní činnosti. Zároveň bylo dohodnuto, že se

musí věnovat širší prostor problematice modernizace Evropského sociálního modelu

a procesu sociálního začleňování. Tento prostor byl vymezen na jednání Evropské
21rady v Nice v prosinci 2000 (viz. Evropská sociální agenda).

Novým prvkem v řízení a hodnocení pokroku Lisabonské strategie je Nová 

otevřená metoda koordinace. Ta vychází z ověřené otevřené metody koordinace. 

Nová otevřená metoda koordinace se nyní stává hlavním nástrojem strategie. 

Spočívá v tom, že se shrnují, hodnotí a šíří nej lepší zkušenosti na základě 

dohodnutých ukazatelů. Na základě zkušeností vypracovávají členské státy vlastní 

politiky.

Metoda má tyto součásti:

1. Členským státům jsou vytvořena obecná vodítka doplněná časovým 

harmonogramem k dosahování krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů.

2. Stanovené kvantitativní a kvalitativní ukazatele se vztahují k nejlepší 

zkušenosti členských států (good practices). Ukazatele jsou soustavně

20 Špidla, V. Modernizace evropského sociálního modelu. Brusel: Evropská komise. 2005. str. 6.
21 http://www.vlada.cz
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přizpůsobovány potřebám členských zemí a jednotlivým sektorům k porovnávání 

zkušeností.

3. Obecná evropská vodítka slouží k implementaci do národních a regionálních 

politik a k prosazování specifických cílů a rozhodnutí. Přihlédnuto je přitom 

k regionálním rozdílům.

4. Pravidelné monitorování, vyhodnocování a kontrola jsou chápány jako proces 

vzájemného učení.

Zásada subsidiarity je aplikována při procesu řízení i monitorování situace. Orgány 

EU, členských států, orgány regionální i místní úrovně jsou vyzýváni k partnerství se 

sociálními partnery i subjekty občanské společnosti. Mimořádné místo v nové 

strategii zastává Evropská rada, která se stává řídícím, kontrolním, koordinujícím a 

zároveň hodnotícím orgánem. Touto cestou je zajištěna propojenost všech pilířů 

lisabonské strategie. Komise předkládá na každém zasedání Evropské rady souhmou
99zprávu o dosaženém pokroku.

Hodnocením strategie před její revizí (v roce 2005) se nejvíce zabývaly summity 

Evropské rady ve Stockholmu (březen 2001), Goteborgu (červen 2001), Barceloně 

(březen 2002), Bruselu (březen 2003), Soluni (červen 2003) a v Bruselu (březen 

2004).

1.6.1. Evropská sociální agenda -  Nice 2000
Jádrem jednání v Nice v prosinci 2000 bylo pokračování v modernizaci Evropského 

sociálního modelu pod názvem Evropská sociální agenda. Summit potvrdil 

pokračování v trendu Lisabonské strategie, tedy navázání na vysokou úroveň 

sociální ochrany, důležitost sociálního dialogu a služby v obecném zájmu 

k posilování sociální soudržnosti.
• • •  . . 9̂ 5K rozvoji sociální agendy je nadále využit konvergenční rámec „acquis“ 

Společenství, který harmonizuje postup zemí Unie v otázkách komunitámích politik. 

Základní metodou v boji se sociálním vyloučením a chudobou se stala již prověřená 

„Nová otevřená metoda koordinace“.

22 http://ec.europa.eu/ceskarepublika
23 nezávislý právní systém EU nadřazený legislativám členských zemí
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Reforma evropského sociálního modelu byla nutná nejen pro udržitelnost 

společného hodnotového základu položeného v principech solidarity a spravedlnosti. 

Od druhé poloviny 90. let se začíná opouštět od pojmu chudoba a bývá nahrazován 

termínem sociální vyloučení. V evropské společnosti již není chudoba spjata 

s distribucí bohatství, nýbrž nedostatečným sepětím nebo odpoutáním jedince či 

skupin od společnosti.

„Chudobu a sociální vyloučení definujeme jako stav, kdy jedinec nebo skupina lidí 

plně neparticipuje na ekonomickém a sociálním životě společnosti a/nebo když 

jejich přístup k příjmu a k ostatním zdrojům jim neumožňuje dosáhnout životní 

standard, který je považován ve společnosti, v níž žijí, za přijatelný. V této situaci 

často ani nemají přístup k základním právům.“ 24

Krebs (2007) uvádí nový posun v pohledu na chudobu. Evropská společnost již 

netrpí vertikálním, tedy třídním rozdělením statků. Koncepce sociálního vyloučení 

operuje s rozdělením horizontálním, tedy s přístupností ke zdrojům vyplývajícím ze 

společnosti. V Evropě, která prošla mnoha proměnami je dostupnost statků a tedy i 

bohatství o mnoho rozsáhlejší, než tomu bylo v minulém století. Proto se boj s 

chudobou může přesněji vymezit na bariéru dostupnosti, jejímž východiskem je 

sociální začleňování. 25

Aplikace konceptu sociální inkluze je patrná na zasedání v Nice, kde byly 

dohodnuty tyto čtyři společně přijaté cíle, přičemž každý cíl je rozpracován 

do jednotlivých opatření.

1. Usnadnění přístupu k zaměstnání a přístupu ke zdrojům, právům, zboží a 

službám -  zahrnuje opatření ke stabilnímu a kvalitnímu zaměstnání, zajištění 

minimálního příjmu, nezávadnému bydlení a dostupnosti základních služeb k životu, 

přístup k veřejným i soukromým službám, zvyšování kvalifikace a rozvoji lidských 

zdrojů.

2. Prevence rizika sociálního vyloučení -  obsahují opatření směřující k využití 

potenciálu založeného na informačních a komunikačních technologiích především

24 Draft Joint Report on Social Inclusion -  Part 1: the European Union, including Executive 
Summary, Brussel: Council o f  the EU, 2001, p. 11.
25 Krebs, V. Sociální politika. ASP1, a.s. 2007.
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pro zdravotně postižené, prevenci a pomoci v životních krizích a zachování rodinné 

solidarity.

3. Pomoc nejvíce ohroženým skupinám -  směřuje k sociální integraci lidí čelícím 

trvalé chudobě (především zdravotně postižení, bezdomovci, vězni, lidé se 

závislostí), eliminace sociálního vylučování dětí.

4. Mobilizace všech -  činí opatření k participaci ohrožených lidí a jejich 

vyjádření, přijímá integrační metody do národní politiky, podporuje dialog mezi 

všemi sociálními partnery.

Realizací výše zmíněných cílů započal v roce 2001 Evropský proces sociálního 

začleňování. Na hodnocení a koordinaci procesu byly přijaty Národní plány 

sociálního začleňování, v kterých byly obsaženy cíle schválené v Nice. Při formulaci 

opatření zasazených do národních plánů jsou využívány tři obecné a vzájemné 

propojené přístupy:

■ Podpora univerzálnosti -  zvýšení efektivnosti přijatých opatření

* Podpora „vhodného pole působnosti“ -  překonat specifické nevýhody při

uplatnění vhodných opatření

■ Záruka solidarity -  kompenzace za těžko překonatelné nevýhody

Evropská strategie zaměstnanosti a Evropský proces sociálního začlenění jsou úzce 

propojenými strategiemi. Oba procesy využívají národních plánů a otevřené metody 

koordinace. Stejně tak obsahově si jsou oba záměry blízké. Národní plány 

zaměstnanosti se orientují na zvýšení efektivity a kvality zaměstnanosti všech 

práceschopných. Národní plány sociálního začleňování jsou zaměřeny na integraci 

sociálně vyloučených na pracovní trh a rozvoj lidského potenciálu. Propojení obou 

procesů můžeme spatřovat ve vytvoření a rozvoji „začleňujícího trhu práce“, který 

dokáže vytvořit pracovní příležitost pro všechny za jakýchkoliv podmínek a 

kdykoliv v čase. 26 27

Další výhodou sociálního začleňování skrze práci je zvyšování sociability (schopnost 

vytvářet a udržovat vztahy s ostatními lidmi) v pracovním kolektivu.

26 Draft Joint Report on Social Inclusion -  Part 1: the European Union, including Executive 
Summary. Council o f  the EU. 2001.
27 Kotýnková, M. Trh práce na přelomu tisíciletí. VŠE Oeconomica. 2006.
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1.6.2. První rok Lisabonské strategie (2001)

1.6.2.1. Stockholmské zasedání

Stockholmský summit konaný v březnu roku 2001 byl přínosem ve zhodnocení 

roční práce pro nastartování lisabonské strategie. Příznivé ekonomické podmínky 

umožnily vytvořit nových 2,5 milionů pracovních míst (2/3 z toho pro ženy). 

Zlepšoval se stav veřejných financí. Přes tento optimismus varovala Komise před 

nedostatkem politické vůle k reformám ve členských zemích.

Jako priority byly uvedeny oblasti, v kterých Unie zaznamenává pomalý pokrok. 

Jsou jimi zaměstnanost; ekonomické reformy; výzkum, inovace a dynamika 

podnikání; sociální soudržnost.

1. Zaměstnanost

Priority zaměstnanosti zůstaly v souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti (ESZ). 

Přesto, že se stále více daří zvyšovat zaměstnanost, je nezaměstnanost v Unii na 

7,7% míře. Navíc je ekonomický růst ohrožován zvětšujícím se rozdílem mezi 

dosaženou kvalifikací zaměstnanců a nabídkou práce. Poptávka je zejména po 

vysoce kvalifikované síle, jež se nedostává. Stále je mnoho bariér na trhu práce, 

které brání v mobilitě pracovní síly.

Dle demografického vývoje v členských státech se v roce 2010 začne snižovat podíl 

populace v produktivním věku. Proto bylo nutné se na Stockholmském zasedání 

přihlásit kplné zaměstnanosti. Jedině tak bude možné stabilizovat sociální a 

zdravotní systémy. Nově musí být otevřena otázka přistěhovalectví, která může k 

vyvážení demografického vývoje značně přispět.

Evropská rada se usnesla na úpravě stávajících cílů do roku 2010, tedy obohatit 

sledované skupiny o skupinu starších pracovníků (55-64 let). Dále vymezit nové 

průběžné cíle zaměstnanosti do roku 2005.

Tab. č. 1: Cíle zaměstnanosti pro roky 2005 a 2010 (v %).

Celkem Zeny Starší pracovníci

Rok 2005 67 57
—

Rok 2010 70 60 50

Zdroj: http://ec.europa.eu/ceskarepublika.
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Nadále je třeba zvyšovat vzdělávání pracovníků a celoživotní vzdělávání, mobilitu 

pracovníků, pružnější uznávání kvalifikací, dostupnost informací.

2. Ekonomické reformy

Přes zaznamenaný pokrok je třeba urychlit otevření klíčových sektorů jako je 

telekomunikace, energetika, doprava, veřejné zakázky. Rozvoj se má soustředit na 

finanční služby, hospodářské soutěže a daňové politiky. Zvláštní pozornost je 

věnována slaďování systému daní pro cílení ke společným prioritám, tedy hlavně 

podporu v oblasti výzkumu a vývoje nebo zlepšení v oblasti životního prostředí. Je 

třeba snížit regulační opatření v mezinárodních investicích a podpořit rozvoj 

podnikání v počátečním období.

3. Výzkum a dynamika podnikání

Nedostatečné jsou stále investice do nových technologií. Výzkumy jednotlivých 

zemí jsou navíc duplicitní a nedostatečná konkurence v některých odvětvích snižuje 

tendence podniků investovat do nových inovací a výzkumů. Navíc je Komisí 

kritizována rychlost zapojování podniků, občanů a vlád do nové e-ekonomiky. Proto 

jsou opatření směřována na příznivé prostředí k zavádění inovací, rozvoji lidských 

zdrojů, provázanosti školského systému s trhem práce.

4. Sociální soudržnost

Opatření ke zlepšení sociální ochrany jsou stále nasnadě. Velké rozdíly mezi 

evropskými regiony je třeba stále snižovat. V roce 2020 bude zhruba stejný počet 

pracovníků jako v letech 2010, ale pracovníků starších 50ti let bude o 16 milionů 

více a osob nad 65 let o 18 milionů víc. Což činí značné nároky na důchodové a 

zdravotní systémy zemí Unie. Proto je třeba tyto systémy připravit na větší zatížení. 

Zároveň se implementují směrnice k rovnému přístupu všech občanů na trh práce a
98 9Qdosažitelnosti služeb.

28 http://ec.europa.eu/ceskarepublika
29 http://www.euroskop.cz
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1.6.2.2. Góteborgský summit

Góteborgské zasedání Rady v červnu 2001 vyvrcholilo rozšířením Lisabonské 

strategie o environmentální rozměr. Na jednání byla přijata Strategie udržitelného 

rozvoje. Strategie upozorňuje na jevy, které ohrožují kvalitu života v Evropě. 

Sdělení o udržitelné Evropě pro lepší svět pojednává o problémech životního 

prostředí, jako jsou klimatické změny, vyčerpávání přírodních zdrojů. Jako 

ohrožující faktory života bere i chudobu a sociální vyloučení. 30 31 

Na summitu byl vypracován soubor strukturálních ukazatelů. Ukazatele slouží k 

průběžnému vyhodnocování Lisabonské strategie. Ukazatele jsou rozčleněny do pěti 

základních záměrů, které je třeba hodnotit. Jedná se o: zaměstnanost, zavádění 

inovací, ekonomické reformy, sociální soudržnost a životní prostředí.

V roce 2001 byly revidovány směrnice zaměstnanosti schválené v Lucemburku. 

Směrnice zaměstnanosti se rozhodnutím Evropské rady (dále Rady) z 19. prosince

2001 inovují Dokumentem 2001/63/ES.

Směrnice zůstávají v původních 4 pilířích, ale jejich celkový počet se redukuje na 

18.

Nové směrnice zaměstnanosti jsou ve srovnání se směrnicemi z roku 1997 rozšířeny

o tyto cíle:

1. pilíř -  Zaměstnatelnost

modernizace služeb zaměstnanosti v přizpůsobení se nabídce a poptávce trhu 

práce, zvyšování kvalifikace pracovníků služeb zaměstnanosti, 

zlepšování postavení starších pracovníků a tvorba politiky aktivního stárnutí, 

zajistit přístup znevýhodněným jednotlivcům a skupinám na trh práce pomocí 

aktivních opatření, bojovat proti sociálnímu vylučování.

2. pilíř -  Podnikatelství

proměna nelegálního zaměstnávání na legální zaměstnávání.

podpora regionálního podnikání a rozvoje ve spolupráci všech zúčastněných (i

neziskových nestátních organizací).

3. pilíř -  Adaptabilita

j0 http://ec.europa.eu/ceskarepublika
31 http://www.Europeum.org
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zvýšení úrovně bezpečnosti práce zprostředkováním poradenství, zejména 

malým podnikům.

4. pilíř -  Rovné příležitosti

tvorba metodiky k posouzení dopadu zaváděné politiky rovných příležitostí 

v rámci každé směrnice zaměstnanosti.

vytvoření ukazatelů pro kvantifikaci dosažených výsledků v zajištění rovných 

příležitostí, přijetí opatření k podpoře odstranění rozdílů v příjmech mužů a žen 

v soukromém i veřejném sektoru.

1.6.3. Druhý rok Lisabonské strategie (2002)

1.6.3.1. Barcelonský summit

Atmosféra setkání v Barceloně v březnu 2002 se nenesla již v takovém duchu 

konjunktury jako minulý rok. Nejistá ekonomická situace se odrazila nejen na 

evropských trzích. Na otevření stále čekal trh služeb tolik důležitý pro evropskou 

zaměstnanost. Dvě třetiny nových pracovních pozic měly být ze sektoru služeb. 

Další překážkou ve zvyšování zaměstnanosti byly rozdíly ve zdanění podnikatelů.

V minulém období se povedlo mírně zvýšit počet nových pracovních míst. 

Nezaměstnanost „Patnáctky“ klesla na nejnižší hranici v historii EU. Za rok 2001 

činila nezaměstnanost 7,3%. Nejhorší situace na poli zaměstnanosti vykazuje 

Německo, Francie, Itálie a Španělsko. Vysoká míra zdanění příjmů dosahuje v EU 

až 45% na rozdíl od USA, kde činí zdanění 29%. Nedostatečné investice do 

výzkumu a inovací nechávají Unii stále daleko za jejími soupeři. I tak jsou 

jednotlivé státy, jako je Švédsko, Finsko, Dánsko a Německo mezi světovou špičkou 

v akademickém výzkumu.

Na Barcelonském zasedání se Evropská rada dohodla klást důraz na tyto tři oblasti:

> Aktivní politika zaměstnanosti s cílem vytvořit více a lepších pracovních míst.

> Propojení evropské ekonomiky, energetiky, dopravních a komunikačních sítí.

>  Konkurenceschopnost ekonomiky založit na znalostech.

’2 Kotýnková, M. Trh práce na přelomu tisíciletí. VŠE Oeconomica. 2006.
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Jako konkrétní opatření aktivní politiky zaměstnanosti navrhla Evropská rada tyto:

• Snížit daňové zatížení osob s nízkými mzdami.

• Přizpůsobit daňové systémy a sociální dávky tak, aby se vyplatilo pracovat a

stimulovat nezaměstnané hledat práci.

• Odstranit kontrastimuly, které brání zapojování žen do pracovního procesu. 

Do roku 2010 je třeba zajistit péči alespoň pro 90 % dětí ve věku od tří let do 

zahájení povinné školní docházky a nejméně pro 33 % dětí mladších tří let.

• Motivovat k pozdějšímu odchodu do důchodu a omezit zavádění předčasných 

důchodů. Do roku 2010 by se měl průměrný věk odchodu do důchodu zvýšit 

zhruba o 5 let.

Překážky na evropských trzích práce navrhla Evropská rada postupně odstraňovat 

těmito kroky:

Omezit překážky uznávání profesí a uznávání dokladů o vzdělání.

Zajistit nezbytnou kvalifikace v informační společnosti, zvláště pro ženy bez 

práce.

Zprovoznění webové stránky o možnostech pracovní mobility.

Zavedení Evropského průkazu zdravotního pojištění nahrazující nutné 

formuláře.33

V roce 2002 bylo provedeno první pětileté zhodnocení Evropské strategie 

zaměstnanosti patnáctičlenné Evropské unie. Za posledních 5 let se povedlo vytvořit 

více než 10 milionů pracovních míst. Z toho bylo 6 milionů pracovních míst 

obsazeno ženami. V letech 1999-2002 se zaměstnanost zvýšila z 62,5% na 64,2% 

(viz. příloha č. 4). V roce 1997 bylo 157,9 milionů pracovníků v Unii. V roce 2001 

to již bylo 169,2 milionů pracovníků. Nezaměstnanost klesla z 9,8% v roce 1997 na 

7,6% v roce 2002 (z 16,7 milionů na 13,6 milionů nezaměstnaných). Kladně byl 

zhodnocen i boj s dlouhodobou nezaměstnaností. Dlouhodobou nezaměstnanost se 

povedlo vytlačit ze 4,4% v roce 1998 na 3,1% v roce 2002 (viz. příloha č. 2).

I přes tyto pozitivní výsledky je v Unii v roce 2001 přes 13 milionů 

nezaměstnaných, přičemž 42% z nich je nezaměstnaných dlouhodobě. 34

33 http://ec.europa.eu/ceskarepublika
34 Employment in Europe 2005. Recent Trends and Prospects. European Commission. 2005.
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Komise v dokumentu „Taking stock of five years of the European Employment 

Stratégy“ mluví o celkovém přínosu strategie pro vzájemnou koherenci politik 

zaměstnanosti členských států až k řízení růstu zaměstnanosti.

Opatření pod jednotlivými čtyřmi pilíři tvoří potřebný „policy mix“, pro zavedení 

komplexních reforem ke konkurenceschopné a sociálně soudržné Evropě.

Dokument dále hodnotí úspěšnost zavedených opatření z pohledu 4 pilířů evropské 

strategie zaměstnanosti.

1. Zaměstnanost -  Strategii zaměstnanosti se povedlo propojit s procesem 

sociálního začleňování. Nadále se daří snižovat dlouhodobou nezaměstnanost, ale i 

tak je nutné přijímat preventivní a aktivační opatření v tomto směru. Přestože 

daňové systémy a systémy sociálních dávek procházejí proměnami, stále nejsou 

dostatečně efektivní. Dále je třeba většího důrazu na aktivní stárnutí a tvorby nové 

pracovní síly v produktivním věku, které ubývá. Objevuje se více zaměstnání 

s nízkou kvalitou pracovních míst, která jsou málo ohodnocena. Pracovníci se tak 

často potýkají s příjmem na hranici minimální mzdy. To je dalším důvodem, proč je 

důležité tvořit kvalitnější pracovní posty s vyšší produktivitou práce. Klíčem k nim 

je celoživotní zvyšování kvalifikace a investice do lidských zdrojů. Dalším úkolem 

je pokračovat ve snižování regionálních rozdílů a podpora znevýhodněných skupin 

na trhu práce.

2. Podnikání -  Stále je třeba snižovat zdanění a přebujelou administrativu 

kladenou na malé a střední podnikatele. Podnikatelské prostředí se díky účinným 

opatřením zlepšilo a zesílil tlak na nelegální práci.

3. Adaptabilita -  Adaptabilita má být balancí mezi flexibilitou a ochranou 

(později definována jako „flexicurity“). Flexibilita je pozitivním faktorem 

zvyšujícím zaměstnanost, neboť umožňuje pružnější typy zaměstnání s vhodnou 

úpravou pracovní doby. Na druhé straně se objevuje stále větší počet zaměstnanců, 

kteří se ocitají s krátkou pracovní dobou a s krátkodobými pracovními úvazky na 

hranici minimálních příjmů („pracující chudí“). Tyto skupiny jsou nadále ohroženi 

nezaměstnaností. Určité řešení se naskýtá v menších odvodech do daňového a 

sociálního systému.

4. Rovné příležitosti mezi ženami a muži -  Zaměstnanost žen vzrostla v letech 

1998 až 2001 z 51,6% na 55% (viz. příloha č. 5). Stále však panují nezanedbatelné
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rozdíly v zaměstnávání mužů a žen. Velkým problémem je nerovnoměrné finanční
T r

ohodnocení a profesní segregace.

Revize evropské strategie zaměstnanosti dala podnět k přezkoumání směrů 

zaměstnanosti, které se již jevily jako nepřehledné a neaktuální.

1.6.4. Třetí rok Lisabonské strategie (2003)

1.6.4.1. Zasedání Rady v Bruselu

Lisabonská strategie počítala s tempem ekonomického růstu kolem 3% ročně. Ten 

měl být hnacím motorem ekonomických reforem k vyšší sociální soudržnosti 

v trvale udržitelné Evropě. Hrubý domácí produkt (HDP/GDP) „Patnáctky“ už 

ovšem nezopakoval tak silný roční růst jako v letech 1999 (3% HDP ročně) nebo 

2000 (3,9% HDP ročně). Od roku 2001 se pohyboval pod 2% hranicí a v roce 2002 a 

2003 byl pouhých 1,1% ročního růstu HDP. Růst HDP je možné porovnat v příloze 

č. 3 .36

K jarnímu jednání Rady v Bruselu v březnu 2003 měla Komise připravené kritické 

připomínky.

Recese zpomalila investice do inovací a vzdělání podniků a výdajů z veřejných 

rozpočtů, čímž zároveň značně zpomalila vytyčený proces lisabonského záměru. 

Evropská komise konstatovala, že přes nedostatečně rychlý a nedostatečně 

koordinovaný pokrok jsou lisabonské cíle stále dosažitelné. Nutné je však zavádět 

změny na trhu práce v zemích Evropské unie s větším úsilím, například prosadit 

pozdější odchod do důchodu o pět let později. To napomůže k udržení 50% 

pracovníků staršího věku v zaměstnání. Také produktivita práce ve Společenství 

poklesla oproti míře z minulých let.

Ze summitu vyplynuly tyto závěry:

1. Zvyšovat zaměstnanost a sociální soudržnost -  přičemž byly na summitu 

potvrzeny cíle plné zaměstnanosti, nasnadě jsou rozsáhlejší strukturální změny

j5 Taking stock o f  five years o f  the European Employment Strategy. European commission. 2002.
36 Employment in Europe 2005. Recent Trends and Prospects. European Commission. 2005.
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směřované k vyšší produktivitě práce. Nezbytné jsou reformy daní a sociálních 

dávek.

2. Vysoká priorita inovacím a podnikání -  stále není využit možný potenciál EU, 

zejména rozvoj inovací a výzkumu. Cílem je dospět k podílu 3% z HDP na výzkum 

a začlenit do rozvoje soukromé investory.

3. Propojit Evropu posíleným vnitřním trhem -  zejména prostřednictvím 

integrovaných trhů v energetice, dopravě a telekomunikaci.

4. Ochrana přírody -  udržení kvality života je jednou z priorit lisabonské 

strategie. Nové investice do ekologicky šetrných technologií a produktů jsou dalším 

možným odvětvím pro expanzi evropských podnikatelů na světové trhy.

Zároveň bylo dojednáno, že členské země budou předkládat své národní akční plány 

zaměstnanosti Evropské komisi již v říjnu předchozího roku. Důvodem je 

konvergence plánu zaměstnanosti se státním rozpočtem a ostatními politikami
v 37zeme.

1.6.4.2. Summit v Soluni

Setkání Rady v červnu 2.003 v Soluni bylo zaměřeno především na ekonomický růst 

Unie. Rada se usnesla, že hospodářská výkonnost má být podpořena investicemi do 

lidského kapitálu a infrastruktury.

Pro oblast zaměstnanosti bylo jednání důležité z hlediska přijetí nových Hlavních 

směrů politik zaměstnanosti členských států. Nové Hlavní směry zaměstnanosti 

tvořily revidovanou podobu Evropské strategie zaměstnanosti pro roky 2003-2005.

Hlavní směry zaměstnanosti obsahovaly tyto základní průřezové cíle:

1. cíl: Plná zaměstnanost -  plná zaměstnanost se má dosáhnout uplatněním 

koherentního politického přístupu zajišťujícího zvýšení zaměstnanosti směrem 

k lisabonským a stockholmským cílům.

2. cíl: Kvalita a produktivita práce -  kvality práce na znalostech posazené 

ekonomiky je třeba docílit prostřednictvím společného sociálního dialogu. 

Zvyšování míry zaměstnanosti je třeba zajistit spolu s celkovým růstem produktivity 

práce.

’7 http://ec.europa.eu/ceskarepublika
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3. cíl: Posilování sociální soudržnosti a začleňování -  základním principem 

sociální inkluze je zaměstnanost. Politika zaměstnanosti musí zpřístupnit trh práce 

pro všechny, s podporou k co nej kvalitnějšímu zaměstnání a bez diskriminace 

zúčastněných. Zároveň musí předcházet vylučování lidí z trhu práce a snižovat 

regionální rozdíly v zaměstnanosti.

Pro dosažení výše uvedených cílů bylo uvedeno následujících 10 priorit:

Aktivní a preventivní opatření pro nezaměstnané a neaktivní.

Tvorba pracovních míst a podnikání.

Řešení změn a posilování adaptability a mobility na trhu práce.

Podpora rozvoje lidského kapitálu a celoživotního vzdělávání.

Zvyšování nabídky pracovních sil a podpora aktivního stárnutí.

Rovnost mužů a žen.

Podpora integrace osob znevýhodněných na trhu práce a boj proti jejich 

diskriminaci.

Zajistit, aby se vyplácelo pracovat, prostřednictvím pobídek ke zvyšování 

atraktivity práce.

Transformovat práci načerno na řádné zaměstnání.

Řešení regionálních nerovností v zaměstnanosti.

V nových Hlavních směrech zaměstnanosti je dán důraz zejména na kvalitu 

zaměstnání, čímž se víceméně opouští od flexibilních krátkodobých zaměstnání, 

která jsou doprovázena nízkou mzdou. Revize Evropské strategie zaměstnanosti se 

díky cílenosti na sociální soudržnost opět více přiblížila k Evropskému procesu 

začleňování a začala se s tímto procesem prolínat.

1.6.5. Čtvrtý rok Lisabonské strategie (2004)
Předchozí rok byl úspěšný pro tvorbu nových pracovních míst. Zaměstnanost se za 

rok 2003 zvedla na 64,3%, zatímco ekonomický vývoj pokračoval v recesi posunem

o pouhé 1% ročního růstu HDP. Začínají se objevovat pochyby o naplnění 

lisabonských cílů na rok 2005.

'8 O Hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států. Rada Evropské unie. 2003.
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I.6.5.I. Zasedání v Bruselu

Na tradičním jarním zasedání Rady v Bruselu v březnu 2004 byla Rada seznámena 

s neuspokojivým naplňováním cílů lisabonského procesu. Po čtyřech letech od 

vyhlášení Lisabonské strategie nejsou její výsledky jednoznačné. V oblasti 

zaměstnanosti jsou její výsledky znatelné, ale přesto nedostačují vymezeným cílům.

I přesto zůstávají lisabonské cíle v platnosti za konstatování výrazného zrychlení 

nutných reforem.

Největší překážkou se zdá být pomalý proces legislativního schvalování reforem 

členskými státy. Nejlépe si v realizaci lisabonské strategie vedli: Dánsko, 

Lucembursko, Nizozemí, Švédsko a Velká Británie. Po čtyřech letech udělali 

významný pokrok Belgie, Francie a Řecko (viz. příloha č. 4). Jako nedostatečný byl 

hodnocen posun Německa a Portugalska. Strategie se zaobírá také sektory, které 

celý proces brzdí, neboť se potýkají s vážnými problémy.

Zasedání se zabývalo rozšířením Evropské unie a analýzou přistupujících kandidátů. 

Ekonomická úroveň nových zemí vyjádřená v HDP není příliš příznivá. Ekonomická 

rovina nových států byla v roce 2004 pod průměrnou úrovní HDP zemí EU. To tedy 

znamenalo větší diverzifikaci, což reálně znamená, že více než čtvrtina obyvatel žije 

v regionech, kde HDP na občana bude pod 75% HDP průměru zemí EU.

Komise ve své zprávě píše, že i tak všechny země stojí před stejnými problémy, jaké 

jsou definovány v Lisabonském procesu. Nutno dodat, že množství opatření a 

reforem bude pro nově přistupující země větším a složitějším úkolem, než pro 

současnou „Patnáctku“.

Na zasedání Rady bylo dohodnuto, že nejvyššími prioritami Unie v současnosti
o r v 39zůstává vyšší ekonomický růst a vyšší zaměstnanost.

Proto se Rada soustředila na základní dva úkoly:

1. Udržitelný růst -  nadále je třeba vytvářet podmínky pro udržitelný růst 

v oblasti makroekonomických politik, podpoře konkurenceschopnosti a inovací, 

sociální soudržnosti a environmentálním rozměru.

2. Větší počet pracovních míst s důrazem na kvalitu -  zvyšovat vzdělanost 

pracovníků a tím také jejich kvalitu. Tak lze dobře předcházet vyloučení z trhu 

práce. Navíc zabezpečuje lépe pracovníky po finanční stránce, čímž předchází jejich

39 Employment in Europe 2005. Recent Trends and Prospects. European Commission. 2005.
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propadu do chudoby. Dále je třeba zvážit vztahy mezi daněmi a mzdou, zejména 

snížení nemzdových nákladů. 40

1.6.5.2. Kokova zpráva

Na jarním summitu zároveň Evropská rada ustanovila pracovní skupinu pro 

zaměstnanost, která měla provést analýzu trhů práce zemí EU a doporučit řešení 

k urychlení reforem a splnění lisabonských cílů. Předsedou skupiny byl ustanoven 

Wim Kok41. Tato zpráva o střednědobém hodnocení strategie později vešla ve 

známost jako „Kokova zpráva“. S výsledky Kokovy zprávy „Čelíme výzvě -  

Lisabonská strategie pro růst a pracovní místa“ byla Evropská komise 

seznámena začátkem listopadu 2004.

Kokova zpráva mluví o neuspokojivých výsledcích lisabonského záměru. 

Ambiciózní cíle nebyly dále rozpracovány do jasnějšího komplexu s odpovídajícím 

časovým harmonogramem. Plnění bez důsledné implementace do legislativy 

členských zemí a nevědomí veřejnosti o tomto procesu odsuzuje lisabonskou 

strategii k nezdaru. Dle Romana Prodiho42 mnohé členské státy dosud nezavedly 

40% směrnic vztahujících se k této strategii.

Hodnotící zpráva naopak vyzdvihuje opatření vedoucí k podpoře hospodářského 

růstu a zaměstnanosti při respektování principů udržitelného rozvoje. Investice do 

vědy a výzkumu byly vyhodnoceny jako neuspokojivé, zvolený směr ke 

konkurenceschopnosti není posilován a prováděné reformy jsou izolované a 

nekomplexní. Pokrok jedné země je znehodnocován pomalým postupem dalších. 

Zpráva potvrzuje, že celkový cíl zaměstnanosti pro rok 2010 nebude možné naplnit. 

Nadále se projevuje propad nejen oproti USA a Japonsku, ale i Asii.

Mezi hlavní faktory nezdaru lisabonského procesu dle Zprávy patří:

1. Optimistická očekávání růstu

Evropa koncem 90. let překročila svůj dosavadní ekonomický růst.

40 http://ec.europa.eu/ceskarepublika
41 Bývalý ministerský předseda Nizozemska.

42 Předseda Evropské komise v letech 1999-2004.
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To vedlo k pozitivnímu očekávání dlouhodobého rozvoje evropské ekonomiky, 

který byl v roce 2000 zastaven. Stejná situace panovala na trzích po celém světě. 

Optimistická vize rozvoje tak ovládla i nastolenou koncepci Lisabonské strategie, 

která počítala s dynamikou zaváděných reforem pod příznivým tří procentním 

ročním růstem hrubého domácího produktu Unie. Růst měl tak zabezpečit 

financování zavedených opatření. Nestabilní situace na světových trzích a málo 

progresivní ekonomika oslabila investiční činnost zejména do vysokých technologií a 

zároveň oslabila vůli na angažovanosti vlád členských států. Pro vlády bylo stále 

těžší plnit závazky v nepříznivé ekonomické recesi.

2. Euforie z nových technologií

Evropa věřila ve stejné oživení trhu pomocí informační a komunikační technologie, 

kjakému došlo ve Spojených státech. Díky novým technologiím věřila Evropská 

unie v inovaci mnoha výrobních oborů. Jedním z prvních úkolů nové strategie Unie 

bylo zavedení programu na „vytvoření informační společnosti pro všechny“. Kokova 

zpráva však mluví o menší efektivitě, neboť je před zavedením informační 

společnosti, a tím také oživení hospodářství, důležité vytvořit vhodné podmínky 

k progresi informačních technologií. Proto zpráva kritizuje nepřipravené prostředí 

z hlediska bariér při zakládání a vedení podniků, přístup k financím, reformy na trhu 

práce, služeb a kapitálu včetně integrace finančních trhů.

3. Přílišné rozšíření lisabonské strategie

Oživení evropské ekonomiky pomocí tří základních cílů, (tedy ekonomického, 

sociálního a ekologického) zasazených do devíti směrů bylo třeba uvést řadou 

akčních plánů. Strukturální ukazatele k jejímu monitorování a vyhodnocování, nové 

programy každého zasedání Evropské rady dále rozvíjely již tak obsáhlou agendu.

V roce 2004 již existovalo 120 akčních programů a na to navázaných priorit. 

Kokova zpráva shrnuje, že „...strategie pojednává o všem a tudíž o ničem“. Zároveň 

otázka odpovědnosti za průchodnost strategie je celkem nejasná, proto je třeba zvýšit 

odpovědnost za chod procesu.

4. Způsob řízení strategie

Za přednost se Lisabonské strategii dávalo, že se nebude vytvářet nová instituce 

pověřená chodem procesu. Koncepcí byly pověřeny stávající instituce Evropské
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Komise, Rady ministrů a Evropské rady. Hlavním nástrojem k řízení, monitoringu a 

hodnocení se uplatnila již vyzkoušená metoda otevřené koordinace, známá 

z Lucemburského procesu. Metoda byla nově zlepšena a definována jako „nová 

otevřená metoda koordinace“. Způsob metody řízení nevyžaduje závaznost směrnic 

a nařízení, nýbrž svoji sílu staví na vzájemné výměně nejlepších zkušeností. 

Jediným závazkem je tedy morální závazek. Nevymahatelnost doporučení se 

nakonec ukázala jako problém nekonvergenující společný postup. Tím se opět 

vracíme k nedostatečnému přístupu odpovědnosti členských států a slabé politické 

vůli k prosazení změn. Proto Kokova zpráva doporučuje určit v každé vládě jednoho 

zástupce pro dohled nad prováděním strategie. Dále je nutné více začlenit národní 

parlamenty členských států a sociálních partnerů. Dále se má vytvořit „národní 

partnerství pro růst a zaměstnanost“. Zprávy Evropské komise nemají sloužit pouze 

k přehledu Evropské Radě, ale i široké veřejnosti. Tím se Lisabonská strategie stane 

konečně veřejnou záležitostí a zároveň bude všem veřejně dostupné, jaké země mají 

se zaváděním reforem a opatřeními problém. Jde tedy o morální závazek ke svým 

občanům.

5. Konflikt cílů

Je jasné, že se cíle ke zvyšování zaměstnanosti a růstu ekonomiky s koncepcí trvale 

udržitelného rozvoje budou střetávat. Hlavní střet je možné vidět na jedné straně 

mezi zvyšováním ekonomické konkurenceschopnosti a na straně druhé mezi 

udržitelností úkolů sociálních a environmentálních. Z těchto důvodů je nasnadě 

hledat mezi dvěma stranami rovnováhu. Na tom musí celé rozvržení strategie stát. 

Kokova komise mluví o rozporuplnosti ve zvoleném pojetí procesu. Důležité je, se 

na prvním místě zaměřit na ekonomický růst, aby bylo možné si na vysoký evropský 

status v sociální a ekologické rovině „vydělat“. Vytyčené standardy je možné 

udržovat pouze v prosperující ekonomice. Dle Kokova závěru je možné sociální a 

environmentální cíle držet a zlepšovat i v ochotě k zásadní změně.

6. Povědomí evropské veřejnosti

Evropská veřejnost má minimální povědomí o Lisabonské strategii. Komise, 

vydávající ročně několik publikací, jasně nevysvětlila veřejnosti svůj záměr 

navržený v Lisabonu. Proto nemůže mít ve svém projektu ani veřejnou podporu. 

Veřejnost proto nemůže tlačit na své státní představitele k dohodnutým závazkům a
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morální odpovědnost tak padá pouze na summit Evropské rady. Dalším významem 

Kokovy zprávy je tak snaha učinit povědomí o Lisabonské strategii veřejnosti.

Je nutno dodat, že Lisabonský proces je během na dlouhou trať. Dlouhodobou vizi, 

kterou představuje, není důvod opouštět. Zároveň není dobré opouštět od termínu 

roku 2010, protože zůstává určitým závazkem k větší angažovanosti států. Kokova 

komise uvádí, že pokud chce Evropa zachovat svůj model evropské společnosti, na 

kterém staví, musí si klást otázky a cíle, které Lisabonská strategie obsahuje. Jde jen 

o dobře zvolené a transparentní priority a opatření, která jsou odpovědí na výzvy 

dnešní doby.

Výsledky Kokovy komise byly zpracovány pro jarní zasedání Evropské rady 

v březnu 2005 v Bruselu. Dokument Evropské komise reagující na podněty Kokovy 

zprávy: „Společně k růstu a zaměstnanosti; Nový začátek pro Lisabonskou strategii

-  COM 2005/24“ vedl ke střednědobému přehodnocení Lisabonské strategie.44

1.6.6. Zhodnocení výsledků Lisabonské strategie
Pokud se podíváme na výsledky zaměstnanosti ve statistikách Evropské unie, 

můžeme konstatovat pokrok. Tento pokrok však nedosahuje vyznačených cílů 

Lisabonské strategie. Pokud opomeneme výtky Kokovy zprávy k řízení, provádění 

a informovanosti o celé strategii, můžeme k pomalému postupu EU přidat další dva 

silné faktory. Jedním je silná recese, kterou Evropa v letech 2001-2003 zažívala a 

druhým silným faktorem je rozšíření Unie v roce 2004. Evropskou unii již 

v polovině roku 2004 tvořilo 25 členských států.

Dle statistických výsledků můžeme posoudit, že průměrný ekonomický růst 

Evropské unie (EU 15) za roky 2001-2005 byl poloviční, než činil předpoklad pro 

zvolený rozsah Lisabonu (viz. příloha č. 3 ).

Míra celkové zaměstnanosti se od zahájení procesu Evropské strategie 

zaměstnanosti po výsledky revize (roky 1997-2005) sice zvyšovala, ale 

nedostatečným tempem. Celková zaměstnanost „Patnáctky“ se od roku 1997-2005 

zvýšila z 60,7% na 65,2%. Tím nedosáhla cíle celkové zaměstnanosti na rok 2005 o 

1,8% bodu. Výsledky rozšířené pětadvacetičlenné Evropské unie (dále

43 http://www.integrace.cz
44 http://www.vlada.cz
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„Pětadvacítky“) jsou ještě více neuspokojivé. Zajímavé je, že se starým členský 

zemím, jejichž ekonomický růst je o něco slabší než celé nové Unie, daří lépe 

bojovat s nezaměstnaností a vytvářet více pracovních míst. Vývoj celkové evropské 

zaměstnanosti je možné porovnat v příloze č. 4.

Celkem osmi zemím z původní „Patnáctky“ (Dánsku, Finsku, Irsku, Nizozemsku, 

Portugalsku, Rakousku, Velké Británii a Švédsku) a jen jedné nové -  Kypru, se 

povedlo překročit průběžný cíl celkové zaměstnanosti roku 2005 a některým 

dokonce i cíle pro rok 2010.

Hnací silou růstu evropské zaměstnanosti jsou zejména ženy a starší pracovníci (viz. 

přílohy č. 5 a 6). Splnění průběžného cíle roku 2005 v zaměstnanosti žen se povedlo 

naplnit celkem deseti zemím z původní „Patnáctky“ a pěti nově přistoupivším 

zemím.

Daří se tvořit pracovní místa v oblastech požadující vysoce kvalifikovanou pracovní 

sílu. Obavy vytváří zaměstnanost mládeže. Míra nezaměstnanosti mladých lidí od 

15-24 let v EU tvoří 18,5% za rok 2005 a je nej vyšší u sledovaných skupin.

Celkovou nezaměstnanost „Patnáctky“ se povedlo snížit ze 9,3% v roce 1998 na 

7,9% v roce 2005. Státy „Pětadvacítky“ již tak úspěšné nebyly. Míry 

nezaměstnanosti je možné vidět v příloze č. 1.

Snížení se povedlo i v problematice dlouhodobé nezaměstnanosti, která je pro 

členské státy zvláště palčivá. Dlouhodobá nezaměstnanost se v původní 

patnáctičlenné Unii podařilo snížit ze 4,4% v roce 1998 na 3,3% v roce 2005 (viz. 

příloha č. 2). 45

Přesto, že dochází k mírnému nárůstu zaměstnanosti především v oblasti služeb, 

klesá produktivita práce. Klesá zaměstnanost v zemědělství, zatímco v průmyslu se 

trend v poklesu pracovních míst začíná stabilizovat.

Zpráva o stavu zaměstnanosti v roce 2005 říká, že se situace v zaměstnávání lidí 

zhoršila především u mladých lidí, dlouhodobě nezaměstnaných a pracovníků 

s nízkou kvalifikací. 46

Vyšší zaměstnanost je dosahována větší flexibilitou trhu práce, což je dáno 

pružnějšími typy zaměstnaneckých smluv a pružnější pracovní dobou. Mezi 

jednotlivými zeměmi existují velké rozdíly. Ty jsou patrné nejen v počtu 

ekonomicky aktivních obyvatel, ale i v oblasti příjmů.

45 Employment in Europe 2006. European Commission. 2006.
46 Employment in Europe 2005. Recent Trends and Prospeets. European Commission. 2005.
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Nerovnost v příjmech je ve starých členských státech dvakrát až čtyřikrát větší než v 

nových členských státech.

Tab. č. 2: Vyhodnocení Lisabonských cílů v roce 2005 (v %).

EU 15 EU 25 Cíle roku 

2005

Cíle roku 

2010

Celková

zaměstnanost

65,2 63,8 67 70

Zaměstnanost

žen

57,4 56,3 57 60

Zaměstnanost

Starších

pracovníků

44,1 42,5 50

Zdroj: Employment in Europe 2006. Brussel: European Commission, 2006.

Vysoká úspěšnost Evropské strategie zaměstnanosti nastartované v roce 1997 je 

připisována významným strukturálním reformám, jež byly zahájeny.

V rozšířené Evropě žije dle zjištění v roce 2005 stále 20 milionů nezaměstnaných, 

většinou žen. Poslední údaje naznačují, že zhruba 70 milionů lidí se nachází na 

pokraji chudoby. Kplné zaměstnanosti by bylo potřeba vytvořit do roku 2010 

dalších 22 milionů pracovních míst.

Vyhlídky evropské zaměstnanosti do dalších let jsou veskrze pozitivní. Počítá se 

s celkovým ozdravením hospodářství a pokračující expanzí pracovníků do služeb, 

které mají ještě vysoký potenciál zaměstnat další Evropany. Přesto zpráva uvádí, že 

se s největší pravděpodobností nepovedou Unii naplnit cíle roku 2010.47

1.6.7. Revize Lisabonské strategie
Jak jsem již výše uvedl, Evropská komise v březnu roku 2005 dospěla ke 

střednědobé revizi Lisabonské strategie, přičemž se opírá o výsledky z Kokovy 

zprávy. Dosažené výsledky jsou ve zprávě hodnoceny jako zklamání a proto je čas 

pro zásadní změnu dosavadního pojetí Lisabonské strategie.

47 Zpráva o sociální situaci v Evropské unii. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. 2005.
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Nový směr představuje dokument Evropské komise: „Společně k růstu a 

zaměstnanosti. Nový začátek Lisabonské strategie. - COM 2005/24“.

Komise vychází z mnoha doporučení Kokovy zprávy. Nová strategie klade důraz na 

„dosáhnutí vyššího a trvalého růstu a vytváření více pracovních míst a lepších 

pracovních míst“. Revidovaná koncepce nově akcentuje ekonomický růst a 

zaměstnanost (Growth and Jobs). Sociální ochrana a ekologický rozměr již nejsou 

jedněmi z hlavních priorit, přestože se o jejich významu v dokumentu také mluví.

V souladu s těmito cíli musí být Evropa přitažlivější pro investory a pracující; 

motorem evropského růstu mají být znalosti a inovace; podmínkou politiky má být 

tvorba více a lepších pracovních míst. Hlavní cíle růstu a zaměstnanosti jdou spolu 

s podporou cílů v sociální oblasti a životního prostředí.

Revize Lisabonské strategie vychází z kritiky obsažené v Kokově zprávě, a proto 

vychází ze tří ústředních zásad:

1. Evropa musí jednat cíleněji -  politické sliby je třeba plnit a věnovat úsilí 

novým reformám.

2. Získat širokou podporu pro změny -  zvolené reformy se mají stát předmětem 

národních diskuzí a široké koncepce změny.

3. Zjednodušení a zefektivnění lisabonského procesu -  uskutečnit jediný soubor 

„hlavních směrů“ směřující ke členským zemím, přičemž snížit byrokratickou zátěž 

v podobě jediné shrnující zprávy o pokroku členské země a další zprávy o postupu 

EU.

Samotná realizace lisabonského procesu byla problematickou částí celého procesu. 

Proto je nasnadě obnovit partnerství pro růst a zaměstnanost. Partnerství definuje 

jediný cíl: usnadňovat a urychlovat provádění reforem k podpoře růstu a 

zaměstnanosti.

Hlavní roli v nově prosazeném procesu hraje Evropská komise, která navrhuje 

politické iniciativy a zajišťuje jejich uskutečnění. Provádění reforem je starostí 

členských zemí, jež se opírají o národní lisabonské programy, které obsahují postup 

proměny.

Obnovený lisabonský akční program představuje nastolený směr Lisabonské 

strategie po její střednědobé revizi.
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48Akční program má tyto základní pilíře a opatření:

1. Přitažlivější Evropa pro investory a pracující

>  Rozšíření a prohloubení vnitřního trhu -  je třeba dobudovat fungování služeb,

zejména služeb finančních. Dále zajištění lepších daňových podmínek pro 

podnikání.

>  Zlepšení evropských a vnitrostátních právních předpisů -  především plnění již 

schválených rozhodnutí je ve strategických oblastech pouze formální.

>  Zajištění otevřeného a konkurenčního prostředí v EU i mimo ní.

> Rozšíření a zlepšení evropské infrastruktury.

2. Znalosti a inovace: cesta k růstu

> Zvýšení a zlepšení investic do výzkumu a vývoje -  základem je zvýšení

investic ze současných 2% z HDP na 3% z HDP Unie do výzkumu a vývoje.

> Usnadnění inovací, zavádění informačních a komunikačních technologií a 

udržitelného využívání zdrojů.

>  Přispění k vytvoření silné evropské průmyslové základny.

3. Vytváření více a lepších pracovních míst -  je třeba navodit opatření ke

snižujícímu se demografickému vývoji, které mu bude Evropa muset v příštích 

letech čelit. K tomuto tématu Komise přijme Zelenou knihu. Za další je třeba 

přepracovat evropskou strategii zaměstnanosti na základě lisabonského 

akčního plánu.

> Podpora vstupu většího množství lidí na trh práce a modernizace systému 

sociální ochrany -  Jedná se o začlenění většího počtu lidí na trhu práce a 

pozdějšího odchodu z něj. Je nutno se zaměřit na evropskou mládež (Evropská 

iniciativa pro mládež 2004) a začlenit ji více na pracovní trh. Je třeba 

modernizovat důchodové a zdravotní systémy, přičemž je vyzdvihována úloha 

všech sociálních partnerů.

> Zvýšení přizpůsobivosti pracujících a podniků a pružnosti trhů práce -  novými 

zdroji pracovních míst jsou malé a střední podniky. Ty ovšem mají větší

48 Sdělení jarnímu zasedání Evropské rady. Společně k růstu a zaměstnaností. N ový začátek 
Lisabonské strategie COM 2005/24. Evropská komise. 2005.
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požadavky na své zaměstnance v potřebě přijímat a předvídat změny. Z tohoto 

důvodu je třeba pokračovat ve zvýšené flexibilitě pracovníků. Samotná 

opatření jsou k větší efektivitě a rozdílnosti trhů práce přenechány na národní 

úrovni. Snahy Unie vedou spíše k odstranění překážek v mobilitě pracovní síly.

> Vyšší investice do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a 

kvalifikace — především strukturální změny vedou k dlouhodobým investicím 

do kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly. Návrh nového programu 

celoživotního vzdělávání má nahradit stávající generaci programů vzdělávání a 

odborné přípravy.

Nový začátek Lisabonské strategie si slibuje v dokončení jednotného trhu nárůst o

0,6% míry HDP a zvýšení míry zaměstnanosti o 0,3% už ve střednědobém 

horizontu. Zvýšením investic do výzkumu ve výši 3% si strategie slibuje zlepšení 

hrubého domácího produktu Unie v roce 2010 o 1,7%. Dopad na zaměstnanost má 

plynout hlavně v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, systému daní a dávek. To 

může do budoucna vést ke snížení nezaměstnanosti o 1%.

Partnerství pro růst a zaměstnanost přichází s reformními kroky ve vytvoření 

jediného národního akčního plánu pro růst a zaměstnanost zpracované vládou 

jednotlivých zemí. Má pojednávat o krocích zavedených na státní úrovni. Dále mají 

členské vlády ustanovit funkci „Mr./Ms. Lisabon ke koordinaci strategie. Důležitým 

cílem je spolupracovat se sociálními partnery a začlenit do procesu evropskou
v • 49veřejnost.

Společně s revizí Lisabonské strategie byly zpracovány Hlavní směry 

zaměstnanosti pro roky 2005-2008. Hlavní směry zaměstnanosti obsahují cíle plné 

zaměstnanosti, kvality pracovních míst, produktivity práce a sociální soudržnosti. 

Cíle jsou přesně definovány v jasných prioritách: přilákat do zaměstnání více lidí a 

udržet je v něm, zvýšit nabídku pracovních sil a modernizovat systémy sociální 

ochrany, zvýšit adaptabilitu pracovníků a podniků, zvýšit investice do lidského 

kapitálu prostřednictvím vzdělávání a kvalifikace.

49 Sdělení jarnímu zasedání Evropské rady. Společně k růstu a zaměstnanosti. N ový začátek 
Lisabonské strategie COM 2005/24. Evropská komise. 2005.
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Hlavními směry zaměstnanosti na roky 2005-2008 jsou:

■ provádět politiky zaměstnanosti zaměřené na dosažení plné zaměstnanosti, 

zlepšení kvality a produktivity práce a posílení sociální a územní soudržnosti 

(hlavní směr ě. 17).

■ podporovat celoživotní přístup k práci (hlavní směr č. 18).

■ zajistit inkluzívní trhy práce, zvýšit přitažlivost práce a zajistit, aby se práce 

vyplatila osobám hledajícím zaměstnání, včetně osob znevýhodněných a 

neaktivním osobám (hlavní směr č. 19).

■ zlepšit přizpůsobování se potřebám trhu práce (hlavní směr č. 20).

■ podporovat pružnost kombinovanou s jistotou zaměstnání a omezit segmentaci 

trhu práce s náležitým zřetelem na úlohu sociálních partnerů, (hlavní směr č. 

21).

■ zajistit vývoj nákladů práce a mechanismy systémů stanovování mezd příznivé 

pro zaměstnanost (hlavní směr č. 22).

■ zvýšit a zlepšit investice do lidského kapitálu (hlavní směr č. 23).

■ přizpůsobit systémy vzdělávání a odborné přípravy novým kvalifikačním 

požadavkům (hlavní směr č. 24).

V rámci Evropské strategie zaměstnanosti byly dohodnuty tyto úkoly:

- aby byl každé nezaměstnané osobě nabídnut nový začátek v průběhu šesti měsíců u 

mládeže, v případě dospělých dvanácti měsíců ve formě odborné přípravy, 

rekvalifikace apod.

- aby se do roku 2010 25% dlouhodobě nezaměstnaných zapojilo do odborné 

přípravy, rekvalifikace nebo do jiného aktivního opatření zaměstnanosti s cílem 

dosažení průměru tří nej vyspělejších členských států.

- aby měly osoby hledající zaměstnání v EU možnost konzultovat všechna volná 

pracovní místa u služeb zaměstnanosti členských států.

- do roku 2010 zvýšit průměrný věk odchodu do důchodu o pět let (ve srovnání s 

59,9 lety v roce 2001).

- do roku 2010 zajistit péči o děti alespoň u 90% dětí ve věku od 3 let do povinné 

školní docházky a pro nejméně 33% dětí do 3 let.

- aby míra mladých lidí opouštějících školu nepřesahovala 10%.

- aby mělo alespoň 85% mladých lidí věku 22 let ukončené vyšší střední vzdělání.
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- aby se na celoživotním učení podílelo alespoň 12,5% obyvatel v produktivním 

věku (25-64 let).50

Bylo dohodnuto, že hlavní směry zaměstnanosti budou přezkoumávány v plném 

rozsahu pouze jednou za tři roky.

V odrazu nových směrnic zaměstnanosti vidíme určitý posun od původních směrnic 

zaměstnanosti. Důraz je kladen na zapojení všech do trhu práce. Rychlé 

zprostředkování nové pracovní pozice a udržení se v pracovní činnosti po co nejdelší 

čas umožňují nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Směrnice akcentují propojení 

mezi flexibilitou a ochranou v zaměstnání. Tento trend se rozvinul až do koncepce 

„flexicurity“. V termínu Flexicurity se vzájemně prolínají: 1 .zaměstnatelnost,

2.jistota a 3.daňové zatížení formou příspěvků na sociální zabezpečení. Tato 

koncepce se snaží zefektivnit flexibilitu organizace práce a pracovněprávních vztahů 

současně s ochranou zaměstnaných i nezaměstnaných. Vede tedy k větší solidaritě 

v krocích mezi aktivní a pasivní politikou zaměstnanosti.

Mezi návrhy flexicuritních opatření patří: zřízení individuálního a přenosného účtu 

pro případ nezaměstnanosti; nahrazení různých typů pracovních smluv typem 

jedním; zavedení příspěvku na dočasnou nezaměstnanost k financování dávek 

v nezaměstnanosti a veřejných služeb zaměstnanosti. Navržené pojetí flexicurity 

bude v každém státě vypadat jinak, neboť musí vycházet ze specifických podmínek 

daného státu.51

Jak je vidno z průběhu Lisabonské strategie, Evropská rada i Evropská komise se 

skoro při každém setkání snažila aktualizovat cíle a úkoly lisabonského procesu. 

Postupně se tak z plno opatření a cílů stala přebujelá strategie, která své cíle často 

opakovala. To dokládá nejen politickou neschopnost prosazovat vymezené kroky 

k pokroku, ale i neukotvenost v časovém horizontu. Problém spočívá také v 

odpovědnosti za provádění lisabonského záměru. Morální závazek se ukázal jako 

nedostačující. A také vůči komu? To je další důvod k zapojení veřejnosti a 

sociálních partnerů, ve kterých již mohou politici spatřovat důvody plnění morálních 

závazků. Hlavní příčinou stojící za neúspěchem lisabonských cílů, jsou jednotlivé

50 Rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států. 2005/600/ES. 
Evropská rada. 2005.
51 Employment in Europe 2006. European Commission. 2006.
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přístupy vlád členských států. Evropská komise již několikrát kritizovala členské 

státy za neplnění dohodnutých ujednání a pomalou transformaci legislativy vedoucí 

k plnění vymezené strategie. To se ostatně odráží i v různých úspěších v boji se 

zaměstnaností nebo rozvoji nových inovací. Země, které dokázaly za svými závazky 

stát a postavily se k plnění lisabonského procesu odpovědně, dosahují nejlepších 

výsledků v Unii. Jedná se především o Dánsko, Nizozemí, Švédsko a Finsko. 

Určitou roli zde hraje i politické klima v zemích Unie. Nejlepší výsledky vykazují 

země, které se nebojí kombinovat opatření vedoucí k větší zaměstnanosti. Opakem 

jsou státy s konzervativním postojem (Španělsko, Řecko, Německo, Itálie).

46



2. Politika zaměstnanosti v České republice
Pro český trh práce byla před rokem 1989 charakteristická plná zaměstnanost. To se 

vlivem společenských, politických a ekonomických změn v roce 1989 změnilo 

v opak. Český trh zaměstnanosti tak spěl ke své liberalizaci. Ekonomická 

transformace směřovala k tržnímu ekonomickému systému. Opatření vedoucí ke 

konkurenceschopné ekonomice na světových trzích se snažila o liberalizaci 

obchodu. Otevřením obchodu čelila naše ekonomika poklesu výroby, protože 

nedokázala konkurovat západním trhům s technologicky vyspělejšími výrobky. Tím 

pádem došlo také k poklesu poptávky po české pracovní síle. Tak se poprvé v 

Čechách objevil fenomén zvaný nezaměstnanost. Bylo tedy nutné schválit další 

opatření vedoucí k sociální reformě, která by posloužila ke zmírnění dopadu 

ekonomické transformace. V politice zaměstnanosti bylo třeba zacílit k podpoře 

strukturálních změn. Tehdejší Československo, jehož většinová pracovní síla i trhy 

byly orientována na průmysl, bylo třeba navrátit do evropského diskursu. Účelem 

sociální reformy nastolené v roce 1990 bylo předejít propadu obyvatel do chudoby. 

Proto byly za podpory Světové banky a dalších nadnárodních organizací (ILO) 

vytvořeny instituty (záchranná sociální síť) a instituce (úřady práce), které měli 

chránit a zároveň motivovat nezaměstnané k nové pracovní činnosti. Novou oblastí 

zaměstnanosti se staly především služby a samostatná podnikatelská činnost.

Velké rozdíly jsou patrné i v rámci republiky. Nej větší nezaměstnanost dosud trápí 

především kraje, jejichž výroba byla příliš jednoznačně průmyslově orientována. 

Další velkou změnou byla potřeba nastartovat novou formu vzdělávání. Povahu 

průmyslového Československa charakterizovala nadprodukce profesí pro vyučené 

dělníky nebo středoškoláky -  techniky. To se promítá v 90. letech nedostatkem 

vysokoškolsky vzdělaných pracovníků do 35 let.

52 Mezinárodní organizace práce.
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2.1. Politika zaměstnanosti ČR před vstupem do 

Evropské unie
V letech 1990 až 1993 došlo ke snížení o více než 2% HDP ročně a také 

zaměstnanost se snižovala tempem 2,3%. V radikálním poklesu zaměstnanosti se 

nejvíce odrazil odchod pracujících důchodců, jejichž podíl na pracovním trhu tvořilo 

5% pracovní síly (zhruba 250 tisíc důchodců).

To udrželo nižší míru nezaměstnanosti a dopomohlo k růstu celkové zaměstnanosti. 

Mezi roky 1994-1996 se zaměstnanost začala pozvolna stabilizovat a držela se 

v mezích 4,9 milionů pracujících, což znamenalo 69,3% průměrné celkové míry 

zaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti se v těchto letech o něco zmenšovala, z 4,3% 

v roce 1993 na 3,9% v roce 1996.

Od roku 1997 (68,7%) následuje opět trend ve snižování celkové zaměstnanosti až 

do roku 2004 (64,2%), začínajícím květnovým vstupem do Evropské unie. 

Nezaměstnanost korelovala až do roku 2000 v nepřímé úměře se snižující se 

zaměstnaností. V roce 2000 zároveň nezaměstnanost kulminovala 8,7%, tedy 

nej vyšší nezaměstnaností v historii ČR. Od roku 2001 můžeme pozorovat pozitivní 

trend v boji s nezaměstnaností, který můžeme přičíst aktivní politice zaměstnanosti. 

Je nutno podotknout, že hospodářský růst vletech 1997 a 1998 byl nejhorší za 

posledních deset let. Česká ekonomika v roce 1997 zažívala svou první těžkou recesi 

a měnovou krizi. Roky 1997 (-0,7% HDP) a 1998 (-1,1% HDP) se nesly dokonce 

v záporných hodnotách tempa růstu hrubého domácího produktu. 53 

Od roku 1999 si můžeme všimnout zajímavého trendu. Zvyšuje se ekonomický růst 

České republika (1999 1,2% HDP -  2005 6% HDP) za stálého poklesu míry celkové 

zaměstnanosti (1999 65,6% - 2005 64,8%). To je zapříčiněno růstem produktivity 

práce, který díky novým technologiím a restrukturalizaci ekonomiky učinil příhodné 

prostředí pro dorovnávání produktivity práce Unie. Postupným propadem celkové 

zaměstnanosti jsme tak „dohnali“ celkovou míru zaměstnanosti původní „Patnáctky“ 

( 1999 62,5% - 2005 65,2%).54

53 Časová řada základních ukazatelů VŠPS. ČSÚ VŠPS.
54 Employment in Europe 2006. European Commission. 2006.
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Winkler a Žižlavský (2004) popisují vývoj české nezaměstnanosti před vstupem ČR 

do Evropské unie podle pohlaví, věku a vzdělání.

Struktura nezaměstnanosti podle pohlaví

Od roku 1992 až do roku 2002 se ženy podílely na celkové nezaměstnanosti více než 

50%. V roce 1996 dosahovala nezaměstnanost žen skoro 60% míry z celkové 

nezaměstnanosti. Teprve až v roce 1999 můžeme pozorovat průlom nezaměstnanosti 

žen pod padesáti procenty v některých krajích (Karlovarský kraj 47,6%, 

Moravskoslezský kraj 49,2%).

V poměru nezaměstnanosti žen a mužů se dobře odráží rozdíly v regionální 

nezaměstnanosti. V roce 2002 byly diference v nezaměstnanosti žen a mužů ještě 

více prezentovány v jednotlivých krajích.

Struktura nezaměstnanosti dle věku

Stále více mladších lidí postihuje jev zvaný nezaměstnanost. V roce 1995 tvoří 

skupinu nezaměstnaných ze 42,5% lidé do 30 let. Mezi roky 1998-2000 se začíná 

dařit snižovat nezaměstnanost u mládeže do 19 let, ale naopak výrazně roste 

nezaměstnanost u lidí od 20 do 24 let. Největší míry nezaměstnanosti u mladých lidí 

vykazují Moravskoslezský, Ústecký, Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský kraj.

V období let 1995-2002 je pozorován celoplošný pokles nezaměstnanosti mladých 

lidí do 30 let. V některých okresech činí pokles až o 5%. Naopak na tuto situaci 

reaguje vzrůstající míra nezaměstnanosti osob ve věku 45-59 let. To koresponduje se 

zjištěním, že nejvíc starších uchazečů o zaměstnání je v okresech, které vykazují 

celkově podprůměrné míry nezaměstnanosti a naopak.

Struktura nezaměstnanosti podle vzdělání

Nejvíce jsou nezaměstnaností postiženy již tradičně muži se základním vzděláním. 

Po roce 2002 se objevuje vyšší nezaměstnanost u všech vzdělanostních skupin 

v porovnání s rokem 1996, což svědčí ocelkovém růstu nezaměstnanosti. V roce 

2002 tvoří kohortu nezaměstnaných ze 31,6% osoby se základním vzděláním, 43,5% 

osob s neúplným středním vzděláním, 21,7% lidí s maturitou a 3,1% osob 

s vysokoškolským vzděláním. Ojedinělé jsou v porovnání s ostatními kraji kraj 

Ústecký a Moravskoslezský. V těchto dvou krajích jsou nejvíce ohroženi 

nezaměstnaností lidé s nejnižším a paradoxně zároveň s nejvyšším vzděláním.55

55 Winkler, J., Žižlavský, M. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. FSS MU. 2004.
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Česká republika se k Evropské strategii zaměstnanosti přihlásila 5. května 1999, kdy 

byl vládou ČR schválen první Národní plán zaměstnanosti. Plán plně akcentoval 

zvolenou strategii zaměstnanosti Unie dle zvolených pilířů, tedy:

1. pilíř -  zvyšování zaměstnatelnosti -  zvýšení rozpočtových prostředků na 

aktivní politiku zaměstnanosti, snižování rozdílu přípravy na povolání a požadavky 

trhu práce, specifická opatření pro mládež, zejména absolventy škol, lidi se 

zdravotním postižením a migrující pracovníky.

2. pilíř -  rozvoj podnikání -  podpora v daních, investicích, subvencích, 

poradenství a vzdělávání pro malé a střední podnikatele. Klíčovou roli mají hrát 

místní orgány.

3. pilíř -  adaptabilita podniků a zaměstnanců -  pružnější pracovní podmínky a 

zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

4. pilíř -  rovné podmínky pro muže a ženy -  legislativní odstranění diskriminace 

a výzkum hodnotící pozitivní diskriminaci ve prospěch znevýhodněných skupin.

Ačkoliv byl Národní plán zaměstnanosti schválen již v roce 1999, prvním 

společným dokumentem podepsaným na úrovni vlády ČR a Evropské komise bylo 

Společné zhodnocení politiky zaměstnanosti přijaté v květnu 2000. Společné 

hodnocení priorit politiky zaměstnanosti mělo důležitý význam pro určení aktivit 

financovaných z Evropského sociálního fondu. Dále dokument pojednával o 

opatřeních vedoucích ke konvergenci politiky zaměstnanosti ČR se strategií 

zaměstnanosti Unie a vytyčení cílů k rozvoji lidských zdrojů.

Za zmínku stojí, že při vypracovávání Národního akčního plánu zaměstnanosti pro 

rok 2002 byla využita tzv. „twinningová metoda“56 za podpory britských odborníků 

v programu PHARE. Vypracování Národních akčních plánů zaměstnanosti na roky 

2002 a 2003 předcházela analýza hlavních problémů na trhu práce, kterou 

vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR). Analýza pro rok

2002 mluvila o problémech dlouhodobé nezaměstnanosti, nezaměstnanosti mladých 

lidí a regionální disparitě tvorby pracovních trhů.

56 Twinningový projekt je  založen na širším cíli podporovat kandidátskou zemi k převzetí závazků 
vyplývajících ze členství v Unii. Předvstupní poradci ze zemí Unie pomáhají kandidátským zemím  
v začlenění „acquis communautaire“ v cílech politických, ekonomických a monetárních.
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Hlavními problémy k řešení dle analýzy pro rok 2003 byla malá nabídka pracovních 

míst, zejména v oblastech silně dotknutých restrukturalizací, kvalifikační nesoulad 

mezi poptávkou a nabídkou pracovní síly, demotivující systém sociálních dávek a 

nedostatečné kapacity úřadů práce řešit stávající rozměr nezaměstnanosti.

Aktivní politika zaměstnanosti přináší do české politiky zaměstnanosti nový rozměr 

a zvýraznění jejích opatření je obsaženo v každém národním plánu pro každý rok .57 

Pokrok v připravenosti ke vstupu České republiky do Evropské unie byl v roce 2003 

poznatelný.

V roce 2000 je přijata tzv. euronovela zákoníku práce, v kterém je obsažena většina 

pravidel pro oblast pracovního práva harmonizující českou legislativu s právem 

evropským.

Zároveň je připravován nový zákon o inspekci práce, který má přehodnotit státní 

přístup odborného dozoru a vytvořit novou instituci - Národní inspektorát práce. 

Dále je v záměru nový Zákon o zaměstnanosti. Změny čeká mzdová legislativa 

práce.

Alarmující je to, že nám jsou tři roky po stupu do Evropské unie vytýkány ty samé 

nedostatky jako před vstupem. Jde především o pomalou implementaci dohodnutých 

smluv do legislativy. Typickým příkladem je vzájemné uznávání profesních 

kvalifikací.

Nasnadě je zlepšit a zmodernizovat veřejné služby zaměstnanosti před vstupem do 

Unie. Jedná se o směrnice Evropské komise, z kterých vyplývá:

- zbavit úřady práce činností, které s jejím posláním tolik nesouvisí, tedy zbavení 

administrativní zátěže a podpora kreativního přístupu směrem ke klientovi.

- otevřít zprostředkování zaměstnání pro všechny osoby a klást důraz na prevenci.

- rozšířit „samoobslužnost“ zprostředkování zaměstnání a zdokonalení pracovních 

a vzdělávacích příležitostí s využitím moderní informační technologie.

- posílit spolupráci se zaměstnavateli.

- kvalitativně i kvantitativně personálně posílit veřejné služby zaměstnanosti.

- výrazně posílit individuální přístup.

- zpracovat a zrealizovat koncepci odborného vzdělávání pracovníků úřadů práce.
58- propojit služby zaměstnanosti s evropskou sítí EURES.

57 Winkler, J., Žižlavský, M. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. FSS MU. 2004.
58 Krause, D., Kux, J., Nekolová, M., Stupnytskyy, O. Stav a struktura zaměstnanosti a vývojové 
tendence (v poptávce po práci). VUPSV. 2004.
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2.2. Reflexe Evropské strategie zaměstnanosti v

legislativě ČR
V květnu roku 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. To se odráží i ve 

větší kompatibilnosti politiky zaměstnanosti ČR s právní úpravou EU.

Od roku 2004 je nastolena nová forma vypracování Národních plánů, tedy jednoho 

plánu pro roky 2004-2006. V předchozích obdobích se Národní plány koncipovaly 

pro každý rok zvlášť.

2.2.1. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 -

2006
Národní plány jsou nástrojem realizace národní politiky zaměstnanosti členských 

zemí ve střednědobém horizontu a odrážejí reakce zemí na obecná a specifická 

doporučení. Na základě zpracovaných Národních plánů zaměstnanosti zemí Unie, 

vypracovává Komise Společnou zprávu o zaměstnanosti EU. Národní plán má tři 

části a jeho hlavím cílem je podpora růstu zaměstnanosti. K podpoře dílčích cílů 

slouží definovaná opatření.

Vláda ČR se Národním akčním plánem zaměstnanosti (dále Plán) hlásí k duchu 

Lisabonské strategie a jejím hlavním cílům.

Plán v první části popisuje stávající stav a jeho potřebu ke změně. Hodnotí situaci 

podle sektorů, kde v primárním sektoru (zemědělství, rybolov) klesl počet 

zaměstnaných osob o 6,5%, v sekundárním sektoru (průmysl, stavebnictví) poklesla 

zaměstnanost o 1,3% a pouze v sektoru terciárním (služby) byl zaznamenán růst 

pracovníků o 0,3%. Podíl pracovníků ve službách tak v roce 2004 představuje 56,2% 

na celkové zaměstnanosti. Potenciál sektoru služeb je jediným možným sektorem k 

dosažení významnějšího růstu zaměstnanosti.

Zpráva konstatuje, že se meziročně zvýšil počet dlouhodobě nezaměstnaných o 27 

tisíc, tedy na 40% z celkového počtu lidí bez práce. Nárůst nezaměstnanosti 

pokračuje u skupin mladých lidí do 25 let a starších zájemců o práci nad 50 let. 

Národní plán zaměstnanosti hodnotí, že problémy na trhu práce mají především 

strukturální charakter, který není řešitelný ekonomickým růstem. Zpřísnění přináší 

nutnost větší spolupráce žadatelů o práci při pobírání podpor v nezaměstnanosti.
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Plán shrnuje, že: „Vzhledem k implementačním zpožděním a pokračující 

restrukturalizaci však nelze očekávat okamžité efekty a rychlou změnu stávajícího 

trendu vývoje na trhu práce“. 59

Národní akční plán pojednává o plnění 3 průřezových cílů:

1. plná zaměstnanost

V celkové zaměstnanosti ČR (64,7%) překračuje průměr EU, přesto ale zaostává o 9 

až 10 procentních bodů za Dánskem a Holandskem.

V zaměstnanosti žen si vede ČR také lépe než je průměr evropských zemí, i když si 

oproti roku 2002 Česká republika pohoršila o 0,7% (ČR 56,3%).

V zaměstnanosti starších pracovníků si v roce 2003 ČR polepšila o 1,5%, čímž 

dohnala průměr Unie (ČR 42,3%). Ve zvyšování zaměstnanosti starších pracovníků 

opět vede Holandsko a Dánsko.

2. zlepšování kvality a produktivit práce

Kvalita práce je multikoncepční záležitostí, která se odvíjí od charakteristiky 

pracovních míst i širšího trhu práce. Obsahuje kvalitu práce, dovedností, 

celoživotního vzdělávání, rozvoj kariéry, rovnost pohlaví, ochranu zdraví a 

bezpečnost při práci. Vztahuje se také k flexibilitě, začlenění na trh práce, sociálního 

dialogu a zapojení zaměstnanců do celkového pracovního výkonu při skloubení 

pracovního a rodinného života.

3. posilování sociální soudržnosti a začleňování 

Zaměstnanost je klíčem k sociálnímu začlenění. Politika zaměstnanosti spolu se 

sociální ochranou musí předcházet sociálnímu vylučování z pracovního trhu. 

Podporou hospodářsko-sociální restrukturalizace je nutné podpořit méně rozvinuté 

regiony EU.

Nástrojem v boji s chudobou a sociálním vyloučením bude Národní akční plán 

sociálního začleňování.

59 Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004-2006. Praha: Vláda ČR. 2004. str. 5.
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Evropská rada dává ČR tyto specifická doporučení k vyšší zaměstnanosti:

Zvyšování adaptability zaměstnanců a podniků -  je nutné zajistit vývoj mezd 

v souladu s vývojem produktivity. Vysoké daňové zatížení příjmů a nemzdové 

náklady práce vytlačují málo kvalifikovanou pracovní sílu z trhu práce do nečinnosti 

nebo ilegálního zaměstnávání.

Přilákat více osob na trh práce a učinit z práce možnou volbu pro všechny -  

prioritou se má stát zaměstnávání žen a starších pracovníků. Vyšší pobídky je třeba 

zavést v práci na částečný úvazek. Nadále je nutné více integrovat ohrožené skupiny 

na trhu práce. To musí zajistit aktivní a preventivní opatření kombinovaná 

s nediskriminačními kroky a důrazem na vzdělávání, podporu podnikání a tvorbu 

pracovních míst. Pomoci k tomu mají veřejné služby zaměstnanosti.

Vyšší a efektivnější investice do lidského kapitálu a celoživotního vzdělávání -  

strategická zůstává účast v terciárním vzdělávání pro všechny, zejména pro nízko 

kvalifikované pracovníky, k zajištění trvalé tvorby pracovních pozic a podpoře 

profesní a územní mobility.

V reakci národní politiky zaměstnanosti na priority Hlavních směrů zaměstnanosti a 

na specifická doporučení Evropské rady k ČR byly vytvořeny tyto priority:

1. Aktivní a preventivní opatření pro nezaměstnané a neaktivní osoby.

Každé nezaměstnané osobě nabídnout nový start, nejdéle do doby šesti měsíců 

nezaměstnanosti u mladých lidí a dvanácti měsíců v případě dospělých osob formou 

rekvalifikace, školení, praxe nebo dalších opatření.

2. Tvorba pracovních míst a podnikání.

Je nutné snížit administrativní zátěž a regulační opatření pro začínající malé a střední 

podniky a pro přijímání zaměstnanců. Úkol spočívá ve snazším přístupu kapitálu pro 

nové firmy. Nutné je se zaměřit na podporu vzdělávání a odborného výcviku 

v manažerských a podnikatelských dovednostech.

3. Řešit změny a posilovat adaptabilitu a mobilitu na trhu práce.

Kroky je třeba činit k rozmanitosti smluvních a pracovních uspořádání, lepší 

rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a flexibilitou zaměstnanců. Důraz 

se klade na přístupu ke školení, lepším pracovním podmínkám, inovativní organizaci 

práce.
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4. Podpora rozvoje lidského kapitálu a celoživotního vzdělávání.

Do roku 2010 se musí politika zaměřit na cíl alespoň u 85% mladých lidí ve věku 22 

let zvýšit jejich vzdělání na vyšší středoškolské a podpořit celoživotní vzdělávání u 

dospělé populace alespoň u 12,5% lidí v produktivním věku.

5. Zvýšit nabídku pracovních sil a podporovat aktivní stárnutí.

Využít pracovního potenciálu u všech skupin obyvatel skrze dostupnost a atraktivitu 

pracovních míst. Podpora aktivního stárnutí k dalšímu vzdělávání a odstranění 

pobídek k odchodu z trhu práce.

6. Rovnost mužů a žen.

Integrovaným způsobem podporovat účast žen na trhu práce a do roku 2010 

podstatně snížit rozdíly v zaměstnávání obou pohlaví. Zvláštní pozornost bude 

věnován sladění rodinného a pracovního života. K tomu je nutné odstranit faktory 

demotivující účast žen na trhu práce při výchově dětí.

7. Podpora integrace osob znevýhodněných na trhu práce a boj proti jejich 

diskriminaci.

K tomu musí být do roku 2010 dosaženo v průměru nejvíce 10% míry nedokončené 

školní docházky, podstatného snížení rozdílu v zaměstnanosti znevýhodněných osob 

a snížení rozdílů v zaměstnávání národností z EU a mimo EU.

8. Zajistit, aby se vyplácelo pracovat, prostřednictvím pobídek ke zvyšování 

atraktivity práce.

Je nasnadě přehodnotit mírů náhrady příjmu a pobírání dávek ve vazbě na účinné 

hledání práce a aktivačním opatřením na podporu zaměstnatelnosti. Musí být 

odstraněny pasti neaktivity. Do roku 2010 se musí snížit daňové zatížení a v případě 

potřeby i daňové zatížení zaměstnanců s nízkým platem s ohledem k dané zemi.

9. Transformovat práci načerno na řádné zaměstnání.

Státy Unie musí rozvíjet aktivity zaměřené na eliminaci práce načerno. Tím je 

myšleno zjednodušení podnikatelského prostředí, odstranění demotivačních systémů 

daní a dávek, lepší vynucování zákonů a využívání sankcí.

10. Řešení regionálních nerovností v zaměstnanosti.

Podpořit aktivity soukromého sektoru a investovat do zaostávajících regionů.

V zaostávajících regionech podporovat investice do lidského kapitálu a 

infrastruktury. Ktomu se má využít potenciál Strukturálních fondů a Evropské 

investiční banky.
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Třetí část Národního plánu zaměstnanosti náleží zhodnocení procesu řízení a 

partnerství. Na bedrech členských států leží vhodná implementace Hlavních směrů 

zaměstnanosti na regionální i místní úrovni. K tomu dopomůže zapojení Evropského 

parlamentu a parlamentů zemí Unie. Nutností je zapojení i sociálních partnerů a 

dalších relevantních aktérů.60

2.2.2. Zákon o zaměstnanosti
Dne 1. října roku 2004 nabyl účinnosti nový zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

který významně přispěl ke konvergenci českého pracovního práva s evropskou 

legislativou.

Zvýšení flexibility práce přinesla novela zákoníku práce (436/2004 Sb.) a přijetí 

nového zákona o zaměstnanosti, který umožňuje soukromým agenturám práce 

zaměstnávat pracovníky pomocí pronajímání. Zákon o zaměstnanosti upravuje 

podpůrci dobu dávek v nezaměstnanosti, zaměstnávání cizinců a vymezuje 

podmínky práce nezletilých do ukončení povinné školní docházky. Zákon dále 

upřesňuje činnost Správy služeb zaměstnanosti (úřady práce) a provádění kontroly 

jejími orgány.

Realizací samotné aktivní politiky zaměstnanosti se zabývá pátá část zákona o 

zaměstnanosti.

Zákon rozšiřuje aktivní politiku zaměstnanosti o další nové nástroje a opatření.

Zákon o zaměstnanosti v § 104 definuje aktivní politiku zaměstnanosti jako 

„...souhrn opatření směřující k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti.“ 61 

Aktivní politika zaměstnanosti je zajišťována Ministerstvem práce a sociálních věcí 

(MPSV) a úřady práce, které mohou podle situace spolupracovat při realizaci 

s dalšími subjekty. Všechny uvedené nástroje aktivní politiky zaměstnanosti jsou 

pomocnými a podpůrnými prostředky, jak zvýšit zaměstnanost některých skupin 

uchazečů o zaměstnání. Těmto skupinám věnují úřady práce zvýšenou péči. 62 

Zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání se zabývá § 33 zmíněného zákona o 

zaměstnanosti.

60 Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004.2006. Vláda ČR. 2004.
61 Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
62 www.mpsv.cz
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Podle § 33 se věnuje uchazečům o zaměstnání zvýšená péče, pokud ji potřebují 

z důvodu zdravotního stavu, péče o dítě, věku nebo jiných vážných důvodů.

Těmito osobami jsou především:

• osoby se zdravotním postižením.

• Osoby do 25 let věku.

• Absolventi vysokých škol po dobu 2 let po ukončení studia, nejdéle do 30 let.

• Těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu.

• Osoby pečující o dítě do 15 let.

• Osoby starší 50 let.

• Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce déle než 6 měsíců.

• Osoby vyžadující zvláštní pomoc -  osoby v mimořádně obtížných poměrech,

osoby společenský nepřizpůsobivé, osoby po výkonu trestu odnětí svobody 

nebo osoby ze sociokultumě znevýhodněného prostředí.

Uchazečům, jimž náleží zvýšená péče, může úřad práce nabídnout vypracování 

Individuálních akčních plánů (IAP). Individuální akční plán obsahuje stanovený 

postup a časový harmonogram k dosažení jednotlivých opatření ke zvýšení uplatnění 

uchazeče na trhu práce. Zároveň je takový uchazeč při předložení IAP povinen plnit 

podmínky v něm stanovené. 63

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti dle zákona o zaměstnanosti jsou:

1. Rekvalifikace

2. Investiční pobídky

3. Veřejně prospěšné práce

4. Společensky účelná pracovní místa

5. Překlenovací příspěvek

6. Příspěvek na dopravu zaměstnanců

7. Příspěvek na zapracování

8. Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je také poradenství, cílené programy k řešení 

zaměstnanosti a podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

63 Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
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1. Rekvalifikace

Rekvalifikaci zákon chápe jako získání nové nebo rozšíření stávající kvalifikace pro 

uchazeče, kterým může přinést nové nebo další uplatnění ve vhodném zaměstnání. 

Při určení obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, 

zdravotního stavu, schopností a zkušeností uchazeče o rekvalifikaci. Rekvalifikaci 

předchází dohoda mezi úřadem práce a osobou nastupující na rekvalifikaci. Zájemci 

o práci je rekvalifikační kurz hrazen z prostředků úřadu práce a může mu uhradit i 

nutné náklady spojené s rekvalifikací.

Rekvalifikaci může provádět také zaměstnavatel, který má zájem rozšířit schopnosti 

svých zaměstnanců nebo uskutečnit nábor nových. Zákon vymezuje možnost 

provádět rekvalifikaci i rekvalifikačním zařízením. Všem, kteří rekvalifikaci 

provádějí místo úřadu práce, pak mohou být úplně nebo zčásti hrazeny jejich 

náklady s rekvalifikací spojené.

2. Investiční pobídky

Investiční pobídky jsou směrovány k zaměstnavateli, který hmotně podporuje 

vytváření nových pracovních míst nebo rekvalifikaci, či školení nových 

zaměstnanců. Hmotnou podporu nebo její část může získat zaměstnavatel, který 

vytvoří pracovní místa v územní oblasti, ve kterých průměrná míra nezaměstnanosti 

dosahuje nejméně průměrné míry nezaměstnanosti v České republice. Příspěvek 

poskytuje MPSV.

3. Veřejně prospěšné práce

Veřejně prospěšnou prací je myšlena údržba veřejných prostranství, údržba 

komunikací nebo jiných činností ve prospěch obce nebo ve prospěch státních nebo 

jiných obecně prospěšných institucí. Prospěšné práce vytváří zaměstnavatel nejdéle 

na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu 

umístění uchazečů o zaměstnání. Úřad práce zaměstnavatelům poskytuje na tyto 

aktivity příspěvek.

4. Společensky účelná pracovní místa

Zákon vymezuje společensky účelná pracovní místa pro osoby, kterým nelze zajistit 

místo jiným způsobem. Může se jednat i o výkon samostatné výdělečné činnosti. 

Úřad práce může uhradit až celé náklady spojené s tvorbou pracovní pozice.



Příspěvek na pracovní místo může být poskytován po dobu 6 měsíců a u osob 

náležejícím zvláštní přístup až na dobu 1 roku.

5. Překlenovací příspěvek

Úřad práce může poskytnout příspěvek uchazečům o zaměstnání, kteří zřídí 

společensky účelné pracovní místo po dohodě s úřadem práce za účelem výkonu 

samostatné výdělečné činnosti.

6. Příspěvek na dopravu zaměstnanců

Příspěvek na dopravu zaměstnanců může úřad práce poskytnout zaměstnavateli, 

který zajistí každodenní dopravu svých zaměstnanců do i z místa zaměstnání. A to v 

případech, kdy je doprava hromadnými dopravními prostředky pro zaměstnavatele 

nedostačující. Přitom není rozhodující, zda zaměstnavatel využívá služeb jiného 

soukromého dopravce.

7. Příspěvek na zapracování

Příspěvek může úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě dohody, pokud 

zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému je při 

zprostředkování zaměstnání věnována zvýšená péče. Maximální doba poskytování 

příspěvku je 3 měsíce a může činit měsíčně nejvýše polovinu minimální mzdy.

8. Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

Příspěvek je určen zaměstnavateli, který přechází na nový výrobní program a 

nemůže pro své zaměstnance zabezpečit práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní 

doby. Novým výrobním programem je technologická změna nebo změna předmětu 

podnikání. Příspěvek lze poskytovat na částečnou úhradu náhrady mzdy maximálně 

po dobu 6 měsíců. Měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance může činit 

maximálně polovinu minimální mzdy.

Do nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti se řadí také opatření na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kterými jsou:

59



a) Chráněné pracovní místo

Místo vytváří zaměstnavatel na základě dohody s úřadem práce. Pracovní místo 

může být i v domácnosti osoby se zdravotním postižením. Dohoda může být 

uzavřena i se samotným pracovníkem chráněného místa, pokud se rozhodne 

vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Chráněné pracovní místo musí být 

provozováno nejméně 24 měsíců. Úřad práce může poskytnout i příspěvek na 

částečnou úhradu provozních nákladů.

b) Chráněná pracovní dílna

Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, ve kterém pracuje nejméně 

60% zaměstnanců se zdravotním postižením a bylo předem dohodnuto s úřadem 

práce. Dílna musí být provozována 24 měsíců pro přidělení příspěvku. Na provoz 

chráněné dílny může být poskytnuta dotace na částečnou úhradu provozních 

nákladů.

Hlava pátá zákona pojednává v § 120 o cílených programech k řešení 

zaměstnanosti.

Cíleným programem je myšlen soubor opatření ke zvýšení možnosti osob uplatnit se 

na trhu práce. K financování těchto programů se často využívají Strukturální fondy 

Evropského společenství, zejména Evropského sociálního fondu.

Cílené programy celostátní působnosti schvaluje vláda ČR a programy okresního a 

krajského charakteru zase MPSV.

V rámci cílených programů může být zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 

% osob se zdravotním postižením poskytnut příspěvek až do výše 70 % pořizovací 

ceny tohoto majetku. Při zajišťování cílených programů mohou úřady práce 

spolupracovat s jinými subjekty neboje realizovat prostřednictvím jiných osob. 64

Aktuální právní úprava umožňuje výdělek osobám přihlášeným v evidenci uchazečů 

úřadu práce ve výši poloviny minimální mzdy65, pokud pracují legálně. Na toto 

opatření pohlíží značná část odborníků dosti skepticky a zkušenosti s ním jsou často 

záporné. Uchazeči o práci tak mnohdy proklamují pouze část svého výdělku, aby tím 

nepřišli o podporu v nezaměstnanosti. Navíc je opatření demotivuje k hledání práce

64 Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
65 současná minimální měsíční mzda činí 8000 Kč.
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na celý úvazek, protože jejich součet příjmu sociálního a pracovního může leckdy 

převýšit nabízený plat celého řádného pracovního poměru.

Zákon o zaměstnanosti také zavádí princip rovného zacházení a chrání proti přímé a 

nepřímé diskriminaci, definuje nelegální práci a výrazně zpřísňuje podmínky 

zprostředkování zaměstnání úřady práce. Dále určuje okolnosti, za kterých může být 

uchazeč o zaměstnání vyřazen z evidence úřadu práce. Uchazeč se nově přihlašuje 

na úřad práce formou své žádosti. Zákon o zaměstnanosti, který svou platností spojil 

dva jednotlivé zákony, také pojednává o náhradní době, z které vypouští dobu 

soustavné přípravy na budoucí povolání. Nový právní úprava zavádí zvýšení doby 

podpory z 6 na 9 měsíců u osob v rozmezí věku 50-55 let a 12 měsíců u osob 

starších 55 let, přičemž mění i výši podpory v nezaměstnanosti. V zaměstnávání 

cizinců dává silnou funkci zaměstnavatelům cizinců. Osobám se zdravotním 

postižením (dříve osoby se změněnou pracovní schopností) umožňuje pracovní 

rehabilitaci s podporou asistenta.

Od 1. ledna 2008 jsou připraveny změny v zákoně o zaměstnanosti, které spočívají 

v:

■ Zvýšení obsahu potvrzení o zaměstnání při ukončení pracovního poměru. Do 

potvrzení bude moci zaměstnavatel zapsat údaj o ukončení poměru z důvodu 

hrubého porušení pracovních povinností. To znamená, že pokud bude uchazeči 

ukončen pracovní poměr z těchto důvodu, nebude mu náležet podpora 

v nezaměstnanosti po dobu 6 měsíců před registrací do evidence uchazečů o 

zaměstnání.

■ Zpřísnění sankcí pro uchazeče, kteří si vydělávají načerno. Osoba bude jednak 

vyřazena z evidence úřadu práce a bude mít možnost se znovu přihlásit do evidence 

uchazečů až po uplynutí doby 6 měsíců od vyřazení z ÚP.

■ Nezaměstnaní nebudou považování za osobu v hmotné nouzi, pokud odmítnou 

bez vážných důvodů vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo se účastnit cíleného 

programu zaměstnanosti, a to až po dobu 3 měsíců po měsíci, v kterém nabídku 

odmítli. 66

66 www.mpsv.cz
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2.2.3. Národní program reforem
Evropská unie vypracovala v roce 2005 střednědobé hodnocení Lisabonského 

procesu, které vedlo k revizi Lisabonské strategii. Podle dohodnutých revidovaných 

cílů v procesu byly vypracovány nové jednotné národní dokumenty: Národní 

Lisabonský program 2005 -  2008 (Národní program reforem České republiky). 

Cíle Národních programů jsou vypracovány na období tří let a ve shodě s novým 

startem Lisabonského procesu kladou důraz na ekonomický růst a zaměstnanost. 

Podkladem ke zhotovení Národních programů reforem byly Integrované směry pro 

růst a zaměstnanost Evropské unie. Integrované směry obsahují Hlavní směry 

hospodářské politiky a Hlavní směry zaměstnanosti. Vypracováním Národního 

plánu reforem v roce 2005 (v kterém jsou obsaženy Hlavní směry zaměstnanosti) tak 

pozbyl platnost Národní akční plán zaměstnanosti na roky 2004-2006.

V roce 2006 byl dokončen Národní rozvojový plán ČR, který vedl k vypracování 

Národního strategického referenčního rámce pro období 2007-2013, díky němuž je 

možné čerpat další finanční prostředky ze strukturálních fondů. Díky provázanosti 

Národního plánu reforem a Národního strategického referenčního rámce je možné 

vytyčená opatření financovat jak ze strukturálních fondů, tak i z Fondu soudržnosti67 

EU.

V návaznosti na Národní plán reforem byla v roce 2006 vypracována první Národní 

zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování České republiky pro 

léta 2006-2008. Zpráva obsahuje cíle sociální soudržnosti, boj proti chudobě a 

sociálnímu vyloučení, modernizaci důchodového a zdravotního systému. 68

Národní program reforem na roky 2005-2008 je rozdělen do tří základních částí, 

makroekonomické, mikroekonomické a zaměstnanosti. Česká republika byla při 

hodnocení svého Národního lisabonského programu Evropskou komisí pochválena 

za zapracování všech Integrovaných směrů pro růst a zaměstnanost do českého 

Národního programu reforem.

Makroekonomickou prioritou státu je pokračování v reformě veřejných financí. 

Reforma by měla vést ke snížení deficitu veřejných financí pod 3% HDP.

(’7 Fond soudržnosti byl založen v roce 1993 k pomoci vybraným zemím pro vstup do hospodářské a 
měnové unie. Z Fondu soudržnosti se financují zejména projekty na ochranu životního prostředí a 
dopravní sítě.
68 Kotýnková, M. Trh práce na přelomu tisíciletí. VŠE Oeconomica, 2006.
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Tříprocentní hranice je důležitá k zavedení eurozóny.

V mikroekonomické oblasti povedou stimuly k vytvoření prostředí pro výzkum, 

vývoj a inovace včetně jejich komerčního využití v ekonomické praxi. Nadále je 

třeba zlepšovat modernizaci dopravních, informačních a komunikačních sítí a 

vytváření kvalitního podnikatelského prostředí bez zbytečné administrativní zátěže 

pro podnikatele.

Kapitola Zaměstnanost obsahuje opatření, díky nimž se musí dosáhnout národních 

indikativních cílů zaměstnanosti do roku 2008:

Celkové míry zaměstnanosti 66,4%

Míra zaměstnanosti žen 57,6%

Míra zaměstnanosti starších pracovníků (55-64 let) 47,5%

Politika zaměstnanosti se musí zaměřit na zvyšování kvalifikace zaměstnaných i 

nezaměstnaných. Hlavními problémy trhu práce je nízká regionální a profesní 

mobilita zaměstnanců, nepřehledný systém sociálních dávek s nízkou mírou 

posuzování sociální situace žadatelů, vysoké daňové zatížení práce především u 

nízkopříjmových skupin. Nezbytná je reforma důchodového systému a komplexní 

systém celoživotního učení.

Pro zvýšení zaměstnanosti jsou v Národním programu reforem nastoleny tři základní 

cesty:

1. Flexibilita trhu práce

Česká republika musí nastolit pružný pracovní trh pro dynamický vývoj ekonomiky. 

Pokud se jí nepovede zpružnit pracovní trh, hrozí dlouhodobé problémy 

doprovázené nezaměstnaností a vysokými sociálními náklady. Z tohoto důvodu je 

potřeba investovat do lidského kapitálu, podporovat dojíždění a stěhování lidí za 

prací a vytvořit podpůrnou legislativu pro flexibilnost pracovních vztahů.

Pro větší flexibilitu trhu práce je třeba se soustředit na priority:

>  Rozšířit smluvní volnost v pracovně právních vztazích -  přesto, že nový 

zákoník práce nabízí možnosti různých volnějších pracovních vtahů, není jich 

v poměru s ostatními evropskými zeměmi tolik využíváno. Důvodem jsou nízké 

mzdy ve vztahu k životním nákladům.

> Snížit zákonné nemzdové náklady práce -  spočívá v zavedení stropů placení 

pojistného na sociální zabezpečení, tedy maximální hranice vyměřovacího základu 

placení zdravotního a sociálního pojištění.
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> Zlepšit stimulaci přímých daní a dávek s cílem omezit nezaměstnanost a zvýšit 

pracovní motivaci u nízkopříjmových skupin obyvatel -  navrhované změny v oblasti 

životního minima a hmotné nouze. Zavedení existenčního minima tvoří minimální 

životní příjem pro přežití. Tím se má docílit k volbě pro práci. Zvýhodněna je snaha 

zvýšit si příjem prací.

>  Zvýšit uzemní mobilitu -  snahou je vyrovnávat regionální nezaměstnanost 

dojížděním zaměstnanců za prací. Dojíždění se ukazuje jako velký náklad pro 

rodinné rozpočty a proto se plánuje zavedení daňových úlev ze strany 

zaměstnavatelů. Dalším cílem je odstranit regulaci nájemného.

> Modernizovat politiku zaměstnanosti -  je třeba rozvíjet spolupráci v oblasti 

soukromého a veřejného sektoru na poli zaměstnanosti. Cílem je nabídnout třetině 

uchazečů o práci (těm nej aktivnějším) dostupnost všech informací a poradenství 

v podobě informační a komunikační technologie (ICT) a samotnou činnost úřadů 

práce soustředit na ty méně aktivní. Aktivní politika zaměstnanosti bude posílena o 

nové stimuly, například tvorbou agentur práce zaměřených na hůře zaměstnavatelné 

skupiny obyvatel.

2. Začleňování na trh práce

Českou společnost sužuje dlouhodobá nezaměstnanost spojená se sociálním 

vyloučením ze společnosti. Zájmem je, formou pracovní činnosti, integrovat 

vyloučené zpátky do dění společnosti. Ktomu má sloužit dostatečná nabídka 

sociálních služeb, které mají pomoci v prevenci a potírání sociálního vyloučení. 

Stále je potřeba pracovat na zvyšování kvality pracovních míst, což zajišťuje vyšší 

mzdy a větší adaptabilitu v měnícím se trhu práce.

Opatření vedoucí k začleňování na trh práce jsou:

> Snížit nezaměstnanost mladých lidí do 25 let -  cílem je pokračovat v programu 

„První příležitost“, který poskytují úřady práce uchazečům do 25 let pomoc ve 

zpracování individuálních akčních plánů. Odbourání bariér k rovnému přístupu na 

trh práce a zvyšování jazykové gramotnosti jsou dalšími cíly u mladých lidí.

> Prosazovat rovné příležitosti žen a mužů na trh práce -  zvýšení zaměstnanosti 

žen je možné stále více dosahovat v práci s IC technologiemi (práce on-line, 

teleworking). Dalším cílem je slučitelnost profesních a rodinných rolí 

v pracovněprávní oblasti.
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> Zvýšit participaci starších osob na trhu práce -  o to usiluje Národní akční plán 

přípravy na stárnutí na roky 2003-2007. Zde hraje velkou úlohu poradenství a 

individuální akční plány spolu s rekvalifikací zaměřené na udržení se na trhu práce. 

Další perspektivou je koncepce aktivního stárnutí. Jedním ze záměrů je postupný 

odchod do starobního důchodu při souběžném pobírání části starobního důchodu 

s příjmem z výdělečné činnosti.

> Zvýšit profesní mobilitu efektivním systémem rekvalifikací -  rekvalifikace je 

nutné zaměřit na požadavky trhu a zaměstnavatelů. Dobrou metodou je rozvoj 

doplňkové rekvalifikace k podpoře větší zaměstnatelnosti osob. Rekvalifikace slouží 

také jako nástroj odstraňování bariér při vstupu na pracovní trh, čímž pomáhají 

k integraci všech vyloučených. Rekvalifikace zůstává nej účinnějším nástrojem 

aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a do budoucna se počítá s navýšením 

finančních prostředků z dnešní 20% z celkové částky na APZ na 30-40%.

> Zjednodušit přístup cizinců na trh práce -  v současnosti je zaměstnávání 

cizinců zatíženo velkou byrokratickou agendou. Pokud cizinec ztratí pracovní 

pozici, kvůli které je na území republiky, vede to k ukončení povolení k pobytu a 

opuštění ČR. Tak dochází k velké závislosti na českém zaměstnavateli. Úřady práce 

stanoví obory, u kterých nebude povinností žádat o povolení k získání zahraničních 

zaměstnanců ve stanoveném období. Legislativně se do budoucna zjednoduší 

udělování pracovních povolení a povolení k pobytu.

3. Vzdělávání

Pro každou pracovní sílu je důležité zvýšení úrovně vzdělanosti a to zejména do

budoucnosti. Znalostní ekonomika bude stále více vyžadovat jazykové dovednosti a

ovládání informačních a komunikačních technologií. K tomu je zapotřebí vytvořit

flexibilní, moderní a kvalitní systém vzdělávání. ČR je velmi kladně hodnocena ve

dvou ukazatelích v hodnocení vzdělávací politiky. Jedná se o předčasný odchod ze

vzdělávacího systému a úspěšné dokončení sekundárního vzdělávacího systému.

Opatření směřující k dosažení vyšší vzdělanosti jsou směřovány na:

> Realizovat kurikulámí reformu -  tedy reformu obsahu školního vzdělávání a

vytvoření dobrého vztahu k učení. K tomu je vytvořen Národní program vzdělávání.

> Rozšířit přístup k vyššímu odbornému a vysokoškolskému vzdělávání -

reforma se musí zaměřit na diverzifikaci a zvyšování propustnosti mezi formami
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terciárního vzdělávání. Důležitým cílem je orientace vzdělávacího oboru na 

praktické uplatnění a zlepšení kvality studijních programů.

> Podporovat spolupráci zaměstnavatelů, zaměstnanců a vzdělávacích a odborně 

profesních institucí -  zapojení zaměstnavatelů do příprav tvorby vzdělávací politiky 

a podpora praxí studentů u budoucích zaměstnavatelů může napomoci aktualizovat 

systém školství.

> Zlepšit propojení systému počátečního a dalšího vzdělávání -  cílem je umožnit 

rozvoj celoživotního vzdělávání všem osobám. Dokončení Národní soustavy 

kvalifikací zajistí transparentní a uznatelné certifikáty přenositelné do praxe.

> Podporovat prostupnost mezi jednotlivými stupni terciárního vzdělávání -  

základem schématu je přístup v kterémkoliv věku, na kterékoliv úrovni vstoupit do 

systému vzdělávání. Člověk, který tak někdy přerušil studium, bude moci 

pokračovat nebo na něj navázat v jakémkoliv stádiu ve studijních programech doma 

nebo v zahraničí.

> Podporovat další vzdělávání ve firmách -  v propojení cílů vzdělávání s cíli 

podniků je možné zefektivnit vzdělávání pracovníků pro malé a střední podniky.

> Zvýšit informační vzdělanost -  tvorbou se zabývá Národní program počítačové 

gramotnosti, který má formou ICT přispět k šíření informací a vzdělanosti do 

širokých skupin obyvatel.69

O dosaženém pokroku v rámci jednoho roku nás informuje Zpráva o plnění 

Národního Lísabonského programu 2005 -  2008 (Národní program reforem 

ČR) za rok 2006.

Opatření přijatá v Národním programu reforem přispívají k dosahování cílů 

zaměstnanosti pro rok 2008. Výsledky zaměstnanosti prvního čtvrtletí roku 2006 

dosáhly oproti stejnému období roku 2005 tohoto pokroku: 

míra celkové zaměstnanosti vzrostla na 64,8% (+0,7%) 

míra zaměstnanosti žen vzrostla na 56,5% (+0,7%) 

míra zaměstnanosti starších pracovníků vzrostla na 45,4% (+1,4%)

Vývoj vytyčených opatření v průběhu jednoho roku jde shrnout následovně dle 3 

základních cest k reformě zaměstnanosti.

69 Národní Lisabonský program 2005 -  2008 (Národní program reforem České republiky). Vláda ČR. 
2005.
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1. Flexibilita trhu práce

Nový, již schválený zákoník práce umožňující podstatně větší flexibilitu pracovních 

smluv a pracovního nasazení, byl odložen s platností o 1 rok (tedy od roku 2007). 

Zavedení stropů na pojistném v sociálním zabezpečení nakonec neprošlo 

Parlamentem ČR a bylo odsunuto.

Od 1. ledna 2007 nabyly platnosti zákony o hmotné nouzi a životním a existenčním 

minimu. Od začátku roku 2006 byly sníženy první a druhá sazba daně z příjmů 

fyzických osob z 15 na 12% a z 20 na 19% a nahrazením standardních 

odpočitatelných položek slevami na dani. To je součástí motivace nízkopříjmových 

skupin obyvatelstva.

Z hlediska zvýšení územní mobility byla novelou zákona o daních vytvořena daňová 

uznatelnost nákladů zaměstnavatele na dopravu zaměstnanců. Dále bylo schváleno 

opatření zákona o deregulaci nájemného. Modernizace služeb zaměstnanosti je 

účelem projektu Institut trhu práce, spuštěného v červenci 2006.

Cílem projektu je přizpůsobit veřejné služby zaměstnanosti dnešním potřebám trhu 

práce.

2. Začleňování na trh práce

V rámci začleňování byl kladen důraz na Program podpory romské integrace na 

zvýšení účasti romských dětí na vzdělání, podpory asistentů pracující s romskými 

dětmi v předškolním věku. Od roku 2005 probíhala analýza vyloučených romských 

lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v těchto oblastech. Dále se pracuje 

na národním programu Podpory vytváření systému terénní sociální práce. V oblasti 

problematiky osob se zdravotním postižením byl předložen Vládním výborem pro 

zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním 

postižením na období 2006-2009.

V roce 2006 byl spuštěn projekt (který už v současnosti běží na úřadech práce v celé 

ČR) „Příležitostná registrovaná práce“. Obsahem projektu je pro uchazeče o práci 

možnost přivydělat si při pobírání podpory v nezaměstnanosti až do výše poloviny 

minimální mzdy. Při podpoře zaměstnávání mladých lidí bylo navázáno na program 

„První příležitost“ pro osoby do 25 let. Rozpracování akčního plánu podpory rodin 

s dětmi na roky 2006-2009 je součásti náplně opatření k rovným příležitostem žen a 

mužů. Cílené rekvalifikační programy pro lidi nad 501et pomáhají zlepšovat 

postavení starších pracovníků na trhu práce a stále více těchto pracovníků se do
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rekvalifikací hlásí. Od ledna roku 2006 vstoupil do nové fáze projekt Aktivní výběr 

kvalifikovaných zahraničních pracovníků pro vybrané země mimo EU.

3. Vzdělávání

Součástí reforem ve vzdělání jsou nové inovační programy. Nový projet Hodina 

rozvíjí klíčové kompetence u žáků 7. tříd kjejich osobnostnímu rozvoji a uplatnění 

na trhu práce. Daří se zvyšovat přístup mladých lidí k vysokoškolskému studiu. To 

se odráží v počtech studentů vysokých škol (v roce 2000 192 tis. studentů a v roce

2005 již 296,3 tis. studentů V Š).70

Ze Zprávy vyplývá, že zejména cesta Flexibility trhu práce je závislá na výsledku 

politického boje v navržených opatřeni. To se pak ve výsledku odráží v pomalé 

implementaci do české legislativy.

v
2.3. Česká republika v kontextu Evropské 

strategie zaměstnanosti
Pokud se podíváme na míru zaměstnanosti z roku 2005 mezi jednotlivými sektory, 

můžeme pozorovat, že Česká republika stále nedohání evropského průměru 

zaměstnanosti ve službách (ČR 57,9%). Průměrná míra zaměstnanosti 

„Pětadvacítky“ ve službách činila v roce 2005 70,4%.

Malý podíl zaměstnanosti můžeme pozorovat také v zemědělství (ČR 3,8%), 

přičemž zaměstnanost v tomto sektoru stále klesá. Každoroční pokles pracovní síly 

v zemědělství je poznatelný i v Evropě (EU25 3,7%). Opačná situace vládne 

v průmyslovém sektoru, kde si ČR udržela silnou pozici a patří k zemím s největším 

počtem pracovníků v průmyslu (38,3%) oproti evropskému průměru (EU25 23,8%). 

Stále je tedy možné využít silného potenciálu služeb ke zvyšování zaměstnanosti.

V celkové míře zaměstnanosti se podle hodnot z roku 2005 Česká republika (64,8%) 

drží nad průměrem členských zemí EU (EU25 63,8%) a pod průměrem původní 

„Patnáctky“ (EU15 65,2%).71

70 Zpráva o plnění Národního Lísabonského programu 2005-2008 (Národní program reforem ČR). 
Vláda ČR. 2006.
71 Employment in Europe 2006. European Commission. 2006.
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Pokud se jedná o celkovou míru nezaměstnanosti, vede si ČR (7,9%) stejně jako 

původní „Patnáctka“ (EU15 7,9%). Průměrná míra nezaměstnanosti rozšířené 

Evropy je skoro o procento vyšší (EU25 8,7%).

Z následující tabulky je patrné, že zaměstnanost starších pracovníků (55-64 let) je 

v České republice nad evropským průměrem.

Naopak zaměstnanost mladých lidí (15-24 let) je hluboce pod průměrem EU. 

Zaměstnanost žen se pohybuje ve stejných mírách, jako zaměstnanost rozšířené 

Evropské unie.

Dále ze statistik vyplývá, že se České republice nepovedlo naplnit ani jeden 

z revidovaných lisabonských cílů na rok 2005. Je velice nepravděpodobné, že se 

podaří naplnit lisabonské cíle roku 2010.

Přestože celkový vývoj zaměstnanosti Unie nedosahuje kýžených cílů, můžeme 

některé země označit za opravdové „tahouny“ zaměstnanosti, kterým se již nyní daří 

plnit lisabonské cíle roku 2010. Jedná se především o Dánsko (75,9%), Nizozemí 

(73,2%), Švédsko (72,5%), dále o Finsko (68,4%) a dokonce i Kypr (68,5%).72

Tab. č. 3: Průměrné míry zaměstnanosti v ČR a EU v roce 2005 (v %).

Celková

zaměstnanost

Zeny Starší pracovníci Mladí pracovníci

CR 64,8 56,3 44,5 27,5

EU 15 65,2 57,4 44,1 39,8

EU 25 63,8 56,3 42,5 36,8

Lisabonské 

cíle 2005

67 57

Lisabonské 

cíle 2010

70 60 50

Zdroj: Employment in Europe 2006. European Commission. 2006.

Kulhavý a Horáková (2005) ve svém výzkumu poukazují na specifičnost flexibility 

trhů práce, která jde dobře rozdělit podle umisťování málo kvalifikovaných osob na 

trh práce. Podle této komparace se nám státy EU rozdělují do dvou základních

72 Employment in Europe 2006. European Commission. 2006.
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táborů. V prvním jsou země s rigidním trhem práce, jako je Itálie, Řecko, Španělsko, 

Belgie, Německo a Česká republika. V druhém táboru jsou země s pružnými trhy 

práce. Jedná se o Dánsko, Nizozemsko, Finsko, Rakousko a Velkou Británii. Není 

náhodou, že tyto země mají také velmi dobré výsledky v počtech zaměstnaných 

osob. To nám jasně ukazuje korelaci mezi flexibilitou trhu práce a zvyšováním 

zaměstnanosti. Slovensko a Polsko výrazně vybočují ve všech ukazatelích. Jejich 

nezaměstnanost je vysoká a rizikové skupiny ohrožené nezaměstnaností jsou dle 

hodnocení ve velkém riziku sociálního vyloučení.

Z výzkumu dále vyplývá, že vyšší zaměstnanost a flexibilní trh práce vedou k vyšší 

zaměstnanosti žen. Také zaměstnanost mladých lidí pozitivně souvisí se 

zaměstnáváním starších pracovníků. Z toho autoři vyvozují, že hypotéza směny 

zaměstnanosti starých za zaměstnanost mladých lidí je mylná. Pružný pracovní trh 

dokáže zapojit do participace na pracovním procesu daleko více lidí, než rigidní a 

nepružný trh práce.

Autoři popisují nej výraznější rysy českého trhu práce oproti ostatním trhům práce 

v Evropské unii.

Nej výraznějšími rysy trhu práce v ČR jsou:

• vysoká nezaměstnanost nekvalifikovaných lidí

• podprůměrná zaměstnanost lidí pečujících o nezaopatřené děti

• podprůměrná zaměstnanost mladých lidí

• podprůměrná flexibilní zaměstnanost

• podprůměrná zaměstnanost ve službách

• nadprůměrná zaměstnanost vysoko kvalifikovaných lidí (VŠ)

• vyšší zaměstnanost v sektoru průmyslu

• velké rozdíly v nezaměstnanosti mužů a žen (vzhledem k jiným zemím EU)

• velké regionální rozdíly v míře nezaměstnanosti

• velký nárůst dlouhodobě nezaměstnaných za posledních 5 let

• velké rozdíly u dlouhodobě nezaměstnaných mezi muži a ženami
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Česká republika je hodnocena jako země, v které celková zaměstnanost a zároveň 

nezaměstnanost nevykazují velké rozdíly od průměrných výsledků členských zemí 

Unie. Jako problematické se ukazují dílčí situace trhu práce.

Největšími problémy českého trhu práce jsou:

vysoké rozdíly v zaměstnanosti a nezaměstnanosti mezi muži a ženami

(především s ohledem na péči o děti)

nízká zaměstnanost mladých lidí

vysoký podíl dlouhodobé nezaměstnanosti

vysoké rozdíly v regionální nezaměstnanosti

vysoké rozdíly v postavení některých skupin populace na trhu práce

Jednotlivé státy bojují s nezaměstnaností různorodě a většinou vzájemně kombinují 

nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se o aktivační a pobídkové 

mechanismy, mzdovou flexibilitu a opatřeními na zvýšení konkurenceschopnosti 

(podpora středního a malého podnikání).

Filozofie sociální politiky v České republice patří ke konzervativnímu režimu 

sociálního státu. To znamená, že se počítá s velkou participací živitelů rodin na poli 

pracovního trhu. Tím je také dána podmíněnost nároku na dávky a služby účastí na 

sociálním pojištění. Přesto je financování české aktivní politiky zaměstnanosti 

(APZ) nejmenší z naprosté většiny členských zemí Evropské unie. V průměru 

evropské státy (především původní „Patnáctky“) financují APZ 1% z HDP. V ČR 

jsou to pouze 0,2% hrubého domácího produktu.

Přesto, že je obecným trendem snižovat výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, 

ČR od roku 1998 postupně navyšuje prostředky na APZ. Pomalu se tak daří 

vyvažovat financování mezi aktivní a pasivní politikou, přestože financování pasivní 

politiky zaměstnanosti stále převyšuje. Nej populárnějším nástrojem APZ jsou 

rekvalifikace. Úspěšnost rekvalifikací se v Evropě pohybuje okolo 30-40%.73

Český sociální systém je kritizován za to, že neobsahuje stimulační prvky k hledání 

pracovního uplatnění pro nezaměstnané a nedostatečně chrání ohrožené skupiny 

obyvatel. To se odráží v relativně vysokém daňovém zatížení především u 

nízkopříjmové pracovní síly. Výtky se snáší k příliš vysoké podpoře

73 Kulhavý, V., Horáková, M. a kol. Směřování české sociální politiky s důrazem na agendu 
Lisabonské strategie. VÚPSV. 2005.
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v nezaměstnanosti. Na druhé straně jsou procentní náhrady počítány z podstatně 

nižších platů, než je tomu v zahraničí. Také doba podpory je v porovnání 

s evropskými zeměmi podstatně kratší. Dle mého názoru mohou prováděné změny 

příznivě ovlivnit politiku zaměstnanosti, a to především k vyšší flexibilitě. Větším 

problémem ovšem zůstává politická průchodnost navržených opatření. Otázkou je, 

nakolik může politika zaměstnanosti ČR vytěžit z podobných záměrů, jakým byl 

v Nizozemí tzv. „holandský zázrak“74.

74 Holandský zázrak spočíval v reformě podpory v nezaměstnanosti. Pokud nechtěl uchazeč přijít o 
podporu, musel přijmout srovnatelnou práci do prvních šesti měsíců. Čím déle na podpoře zůstával, 
tím se definice srovnatelné práce rozšiřovala. Po osmnácti měsících v nezaměstnanosti musel 
přijmout každou práci, která se mu nabízela. Druhým faktorem je silná tradice vyjednávání sociálních 
partnerů položená Wassenaarskou dohodou z roku 1982. Přesto, že reforma zajistila dřívější odchod 
do důchodu a zkrácení pracovního týdne, stojí za tímto úspěchem především velký nárůst 
zaměstnanosti žen.

72



3. Zaměstnanost a trh práce na Českolipsku
Kapitola Zaměstnanost a trh práce na Českolipsku pojednává o politice 

zaměstnanosti realizované v okresu Česká Lípa. Jednotlivé podkapitoly referují o 

činnosti Úřadu práce v České Lípě coby zástupci veřejné služby zaměstnanosti.

V další podkapitole předložím výsledky kvalitativního výzkumu, který jsem provedl 

s pracovníky úřadu práce a budu je vzájemně porovnávat se záměry Evropské 

strategie zaměstnanosti prostřednictvím národní politiky zaměstnanosti ČR.

V

3.1. Charakteristika okresu Česká Lípa
1. Geografické umístění

Okres Česká Lípa je největším ze čtyř okresů Libereckého kraje, s 

celkovou rozlohou 1 137,05 km . Na své severní straně sousedí se Spolkovou 

republikou Německo (SRN). Na severovýchodě sousedí s okresem Liberec, na 

jihovýchodě s mladoboleslavským a na jihu s mělnickým okresem. Západní část 

okresu sousedí s okresem Litoměřice a severozápadní část s okresem Děčín. Okres 

se rozkládá ve třech geografických pásmech -  horském (především hraniční oblast), 

podhorském (podhůří Českého středohoří a Lužických hor) a nížinném (oblast 

Máchova kraje a Máchova jezera). Na více než třetině území okresu se rozprostírají 

tři chráněné krajinné oblasti: České středohoří, Kokořínsko a Lužické hory. Dále se 

zde nachází několik národních přírodních památek -  Panská skála, Peklo aj. Skoro 

polovinu rozlohy okresu pokrývají lesní porosty (46%).

Okresní město Česká Lípa je důležitým dopravním uzlem, který z jihu na sever 

protíná silnice I. třídy. Silnice spojuje Prahu se severními hraničními přechody se 

SRN a Polskem. Z východu na západ vede skrze město Česko Lípa silniční spojení 

z Mladé Boleslavi do Litoměřic a Děčína. Městem protéká řeka Ploučnice.

Po reformě veřejné správy v roce 2003 byl městu Česká Lípa uznán status obce s 

rozšířenou působností III. stupně.

2. Ekonomická charakteristika

Okres České Lípy má dlouho tradici v průmyslové výrobě. Oblast vyniká svou 

dlouholetou historií sklářského průmyslu, která je v dnešní době spíše na ústupu 

(podniky Crystalex a.s., Preciosa-lustry a.s.). V současné době se nejvíce rozvíjí
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průmyslová výroba v oblasti automobilových dílů a doplňků, která je soustředěna do 

průmyslové zóny města Česká Lípa (podniky Delphi Packard Electric ČR s. r. o., 

Johnson Controls k. s., Autobaterie s. r. o., Fehrer Bohemia s. r. o.) K dalším 

významným podnikům v okrese patří Bombardier Transportation ČR a Diamo s. p., 

které proslulo těžbou rudy v oblasti Stráže pod Ralskem zejména za komunistického 

režimu. Okres rovněž prosperuje z oblasti cestovního ruchu. Cestovní ruch těží z 

turistiky a sportovních aktivit v horských oblastech a dále z rekreačních zařízení 

v okolí Máchova jezera. Za zmínku stojí značný počet historických památek, které 

podporují turistiku regionu. Mezi hlavní patří státní hrad Bezděz, státní zámek 

Zákupy, skalní hrad ve Sloupu v Čechách, Lemberk, Houska a hrad Kokořín.

3. Demografický vývoj

V Českolipském okresu se nachází 57 obcí a 11 měst. Mezi nejvíce obydlená města 

okresu patří okresní město Česká Lípa (38 181 obyvatel), Nový Bor (12 188 

obyvatel), Mimoň (6 701 obyvatel) a Doksy (5 112 obyvatel). Okres zažil nebývalou 

expanzi pracovní síly v první polovině 70. let 20. století, kdy se začala těžit ruda 

v okolí Stráže pod Ralskem.

Okres Česká Lípa měl v roce 2000 celkem 106 207 obyvatel. V roce 2006 to bylo 

106 256 osob. Počet obyvatel se tedy za tuto dobu nijak významně nezměnil.

Z celkového počtu obyvatel okresu je ekonomicky aktivních 52,5%. Průměrný věk 

obyvatel okresu je 38,2 let, čímž je nej mladší mezi všemi dalšími okresy v ČR. 

Rovných 81% obyvatel českolipského okresu žije ve městech. Přesto, že zabírá 

českolipský okres největší díl libereckého regionu, je jeho hustota obyvatel nejmenší
# n

ze všech okresů kraje, tedy 95,5 obyvatel na 1 km .

3.2. Úřad práce v České Lípě
Služby a činnosti úřadu práce spočívají v poskytování a zajišťování:

❖ informačních služeb všem občanům v pracovních záležitostech - o volných 

pracovních místech v ČR a zemích EU; o podmínkách zaměstnávání v zahraničí; o 

situaci na trhu práce v ČR a EU; o možnostech dalšího vzdělávání
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❖ poradenských služeb všem občanům - o volbě povolání a možné rekvalifikaci; 

zprostředkovávají vhodné zaměstnání; ve volbě přípravy k práci osob se zdravotním 

postižením; ve výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

❖ pomoci osobám se zdravotním postižením - zajistit pracovní rehabilitace 

k získání a udržení vhodné pracovní pozice; v poskytnutí příspěvku na vytvoření a 

provoz chráněného pracovního místa při samostatné výdělečné činnosti

♦♦♦ uchazečům a zájemcům o zaměstnání -  poskytuje služby se zprostředkováním 

vhodného zaměstnání; vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při 

rekvalifikaci; může zajistit rekvalifikaci; poskytuje příspěvek na zřízení společensky 

účelného pracovního místa za účelem samostatné výdělečné činnosti; poskytuje 

překlenovací příspěvek při zahájení samostatné výdělečné činnosti

❖ zaměstnavatelům -  poskytuje poradenské a informační služby v oblasti 

pracovních příležitostí; vyhledává na volné uchazeče a zájemce o zaměstnání; 

poskytuje informace a poradenství v zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

(OZP); poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání osob se ZP a spolupracuje při 

vytváření pracovních podmínek pro OZP; vydává povolení k získávání zaměstnanců 

ze zahraničí; poskytuje příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti

❖ cizincům -  uděluje povolení k zaměstnání v ČR

❖ ostatních činností úřadu práce -  zabezpečuje a podporuje projekty a opatření 

v oblasti trhu práce a účastní se na mezinárodních programech; vykonává kontrolní 

činnost v zaměstnanosti; povoluje činnosti dětí (umělecké, kulturní aj.); sleduje 

plnění povinného podílu zaměstnávání OZP; zajišťuje mzdové nároky zaměstnanců 

při platební neschopnosti zaměstnavatele; přijímá a zabezpečuje vyřízení stížnosti 

občanů; posuzuje zdravotní stav osob a rozhoduje o posouzení zdravotního 

znevýhodnění; posuzuje zdravotní stav pro účely poskytnutí dávek státní sociální 

podpory (SSP), dávek sociální péče a mimořádných výhod pro OZP; vyplácí SSP 75

Mezi další činnosti českolipského úřadu práce ke zvýšení zaměstnanosti patří 

počítačový program COMDI, který je vyvíjen pro potřeby poradenství se zaměřením 

na pracovní diagnostiku. Program je založen na třech základních modulech 

složených z testovacích baterií s ohledem na věk, pohlaví, dosažené vzdělání a 

potřeby budoucí profese. Pracovníci ÚP tak mohou uchazeče o práci lépe

75 http://portal.mpsv.cz

75
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nasměrovat ke vhodné budoucí profesní kariéře. Pro podporu mladých lidí bez 

zaměstnání byl vytvořen Job klub Krok, který sleduje tři základní cíle: návrat do 

školského systému, nástup do rekvalifikace a nástup do zaměstnání.

Úřad práce spolupracuje na každoroční burze škol. Burza škol je určena žákům 

vycházejícím základní nebo zvláštní školu. Žáci tak mohou získat informace o 

studijních oborech pro další studium v libereckém regionu na jednom místě. Zároveň 

je to příležitost pro školy (které nejsou tak dostupné a známé) na sebe upozornit.

Dle pololetní Zprávy o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za rok 2007, 

můžeme vidět charakteristiky skupin ohrožených nezaměstnaností dle zákona o 

zaměstnanosti:

• osoby se zdravotním postižením (OZP)

• osoby do 25 let

• absolventi vysokých škol po dobu 2 let po ukončení studia (nejdéle do 30 let 

věku)

• uchazeči se základním vzděláním nebo bez vzdělání

• osoby starší 50 let

• osoby pečující o dítě do 15 let

• osoby, které jsou vedeny v evidenci déle než 6 měsíců 76

Otázkou ovšem zůstává, proč se z výčtu uvedených skupin ohrožených 

nezaměstnaností vytratila skupina osob vyžadujících zvláštní pomoc. Osobami 

vyžadující zvláštní pomoc jsou myšleny osoby v mimořádně obtížných poměrech, 

osoby společensky nepřizpůsobivé, osoby po výkonu trestu odnětí svobody nebo 

osoby ze sociokultumě znevýhodněného prostředí. V poslední zmíněné podskupině 

je zahrnuta kohorta cizinců a příslušníků etnických menšin, kteří jistě stojí za 

povšimnutí ze strany úřadu práce a přesto ve zprávě chybí.

Kotíková (2003) k těmto skupinám ohroženým nezaměstnaností ještě přidává 

skupinu osob bydlících v okrajových částech okresu s omezenou dopravní 

obslužností. 77

76 Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa I. pololetí roku 2007. Úřad práce v České Lípě. 
2007.
77 Sirovátka, T., Mareš, P., Kotíková, J. Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: FSS MU. 

2003.
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3.2.1. Trh práce a uchazeči o zaměstnání v okrese Česká 

Lípa
Zde si nastíníme některé parametry vypovídající o struktuře pracovního trhu v České 

Lípě. Zároveň se budu snažit shrnout některé základní charakteristiky uchazečů o 

zaměstnání přihlášených v evidenci na Úřadu práce v České Lípě.

Úřady práce používají jako srovnávací ukazatel pro posouzení možnosti uplatnění na 

trhu práce počet evidovaných uchazečů na 1 volné pracovní místo. Dalším 

ukazatelem je průměrný počet evidovaných volných pracovních míst. Oba ukazatele 

můžeme vidět v následující tabulce.

Tab. č. 4: Průměrný počet uchazečů na volné pracovní místo a průměrný počet

evidovaných volných pracovních míst v okrese Česká Lípa.

Rok 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

Průměrný počet 

uchazečů na volné 

pracovní místo

7,4 13,9 11,2

Průměrný počet 

evidovaných 

volných míst

686 432 511

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za rok 2006. Úřad práce v České Lípě.

Z tabulky je patrné, že v roce 2006 stoupl počet nabízených pracovních míst, čímž 

došlo ke snížení počtu uchazečů na 1 pracovní místo. Počet volných nabízených míst 

se odvíjí podle jednotlivých měsíců v roce. Ty souvisí i s nabídkou pracovních pozic 

ve stavebnictví, turistice a rekreaci, které jsou závislé na roční době. Pracovní místa 

v oblasti rekreace se příliš ve statistikách úřadu práce neobjevují, neboť jsou hojně 

využívány studenty k přivýdělku v období školních prázdnin. Nejvíce bylo v roce 

2006 volných pracovních pozic v říjnu (906) a nejméně v únoru (522).

Sektorová zaměstnanost okresu odpovídá jejímu průmyslovému charakteru.

V tabulce můžeme vidět procentuální zaměstnanost pracovníků v okresu, rozdělenou 

podle odvětví pracovní činnosti.
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Tab. č. 5: Zaměstnanost okresu Česká Lípa dle odvětví (v %).

roky Zemědělství 

a lesnictví

Průmysl Stavebnictví Obchod a 

služby

Doprava,

spoje

Ostatní

2006 2,1 72 1,5 1,5 1,3 21,6

2005 1,5 72,6 1,8 1,6 2,1 20,3

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za rok 2006. Úřad práce v České Lípě.

Z dat je viditelný posun pracovní síly do sektoru zemědělství a menší úbytek 

v průmyslu a dopravě. Také převládá přesun pracovní síly do jiných, než tradičních 

odvětví zaměstnanosti.

Další tabulka pojednává o věkové struktuře uchazečů o práci na Českolipsku.

Tab. č. 6: Věková struktura uchazečů o práci v okrese Česká Lípa.

12. 2C»tav k „v M/O 31. ►115 : : :
Věková

struktura
Počet

uchazečů % Zeny % Počet
uchazečů

% Ženy %

Do 19 let 251 5,6 131 5,4 305 6,0 154 5,7
20 - 24 let 546 12,2 241 10,0 658 13,0 271 10,0
25 - 29 let 495 11,0 233 9,6 573 11,3 289 10,7
30 - 34 let 525 11,7 318 13,1 594 11,8 342 12,8
35 - 39 let 444 9,8 280 11,6 510 10,0 320 11,9
40 - 44 let 430 9,6 263 10,8 497 9,9 303 11,3
45 - 49 let 486 10,8 313 13,0 538 10,6 335 12,4
50 - 54 let 655 14,6 401 16,5 751 14,9 449 16,7
55 - 59 let 580 12,9 238 9,8 573 11,3 221 8,2
nad 60 let 79 1,8 6 0,2 62 1,2 7 0,3
Celkem 4 491 100 2 424 100 5 061 100 2 691 100

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za rok 2006. Úřad práce v České Lípě.

V roce 2006 poklesl počet uchazečů o práci ve všech věkových skupinách, kromě 

věkové skupiny 55-59 let a nad 60 let.
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Tab. č. 7: Struktura uchazečů o zaměstnání dle délky evidence na ÚP.

Stav k 3 i. 12.;

v©©O

31. 12. 2005

Délka eviden<
Počet 

;e uchazečů % Ženy % Počet
uchazečů % Ženy %

do 3 ntesicu 1 377 30,6 649 26,8 1 524 30,1 682 25,3
3 - 6 měsíců 766 17,1 433 17,9 906 17,9 461 17,1
6 —9 měsíců 428 9,5 255 10,5 461 9,1 280 10,4
9 - 12 měsíců 358 8,0 174 7,2 379 7,5 215 8,0
1 2 - 24  měsíc

1  5 9 3
13,2 342 14,1 706 14,0 423 15,7

nad 24 měsíciÉf 969 21,6 571 23,5 1 085 21,4 630 23,5
CelkeiM 4 491 100 2 424 100 5 061 100 2 691 100

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za rok 2006. Úřad práce v České Lípě.

Pokles evidovaných osob na úřadu práce od roku 2005 je evidentní. Nezaměstnanost 

poklesla ve všech sledovaných skupinách.

Následující graf zachycuje vzdělanostní strukturu uchazečů o práci. Již tradičně je 

nejvíce nezaměstnaných s výučním listem (43%) a se základním vzděláním (38%).

Struktura uchazečů o zaměstnání dle jejich vzdělání (v %).

Struktura uchazečů dle vzdělání

2%

4 3 %

■  Z á k la d n í ■  V y u č e n í  □  S tř e d o šk o lsk é  □  V y s o k o š k o ls k é  

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za rok 2006. Úřad práce v České Lípě.

Poslední graf udává procentuální míru cizinců, kteří pracují v okrese Česká Lípa. 

Nejvíce pracovníků je z řad zemí Unie (68%), přičemž se jedná především o 

zaměstnance polské a slovenské národnosti.



Míra zastoupení cizinců na pracovním trhu v České Lípě (v %).

1 7 %

1 5 %

■ Informace o zaměstnávání občanů EU, EHP a Švýcarska
■ Informace o zaměstnávání cizinců, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání 
□  Povolení k zaměstnání cizincům z třetích zemí

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za rok 2006. Úřad práce v České Lípě.

3.2.2. Pasivní politika zaměstnanosti
Termín pasivní politika zaměstnanosti není v naší legislativě právně vymezen. 

Obecně lze říci, že je to vynakládání prostředků a opatření pro přímé 

zprostředkování zaměstnání uchazečů o práci a především hmotné zabezpečení 

uchazečů o práci, tedy výplata podpory v nezaměstnanosti. Stále převládá 

financování pasivní politiky zaměstnanosti nad aktivní politikou. Záměrem je, 

postupně financování těchto dvou politik vyvažovat.

Tab. č. 8: Výdaje Úřadu práce v České Lípě na státní politiku zaměstnanosti (v 

tisících).

Roky 2005 2006

Aktivní politika 28 387,47 26 311,96

Pasivní politika 75 493,90 82 925,21

Celkem 103 881,37 109 237,17

Zdroj: Roční zpráva dle vyhlášky 323/2005 Sb. z roku 2005 a 2006. Úřad práce v České Lípě.
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Z roční zprávy je patrné, že přestože byly navýšeny prostředky na státní politiku 

zaměstnanosti, trend se bohužel ubírá opačným směrem. Na výdaje aktivní politiky 

zaměstnanosti bylo v roce 2006 použito méně peněz, než v předchozím roce.

3.2.3. Aktivní politika zaměstnanosti
V kapitole se zabývám cíleným programem dle § 120 zákona o zaměstnanosti a 

nástroji aktivní politiky zaměstnanosti, jež byly využity v roce 2006 Úřadem práce 

v České Lípě. V roce 2006 byly využity nástroje veřejně prospěšné práce, 

společensky účelných pracovních míst a rekvalifikace. Na ostatní nástroje APZ 

nebyla předložena žádná žádost.

K podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením se uplatnilo chráněné 

pracovní místo a chráněná pracovní dílna.

Podkapitola rekvalifikace zároveň obsahuje jednotlivé programy a kurzy na podporu 

rekvalifikace, kterých se týká prováděný výzkum autora práce.

3.2.3.I. Cílený program „První zaměstnání“

V roce 2006 byl Úřadem práce v České Lípě předložen ministerstvu (MPSV) 

regionální cílený program „První zaměstnání -  uplatnění absolventů škol na trhu 

práce“. Program regionálního charakteru slouží k podpoře pracovního zařazení 

znevýhodněných skupin ( §3 3  zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) s trvalým 

bydlištěm v okrese Česká Lípa. Cílený program je zaměřen na:

1. osoby do 25 let věku vyučené, s maturitou nebo vyšší odbornou školou, kteří jsou 

bez praxe a v evidenci na ÚP do 12 měsíců.

2. absolventi VŠ do 2 let po skončení studia, nejdéle do 30 let věku a v evidenci na 

ÚP do 12 měsíců.

Účelem cíleného programu je podpora výše uvedených skupin na trhu práce a 

získání patřičné praxe v rámci přípravy na povolání. Pro to se vytvoří pracovní 

místa, jejichž financování zajišťuje úřad práce z prostředku APZ. Příspěvek slouží 

na úhradu mzdových nákladů účastníků programu. V případě podepsání smlouvy 

mezi účastníkem a zaměstnavatelem může být tento příspěvek poskytnut 

zaměstnavateli až do výše skutečných mzdových nákladů.
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Pro cílený program bylo vybráno 20 účastníků z celkového počtu 80 uchazečů. 

Vybraní mladí lidé prošli vstupními pohovory a poté nastoupili k personální 

agentuře do pracovního poměru na dobu určitou. Pracovní agentura vybrala fyzické 

a právnické osoby, u nichž měli uchazeči po dobu maximálně 12 měsíců získat 

základní pracovní návyky a praxi v oboru. Z rozpočtu na cílený program byly 

hrazeny mzdové náklady a odměna personální agentuře.

Všichni absolventi cíleného kurzu našli pracovní uplatnění a žádný z nich neukončil 

pracovní poměr do 31.12.2006. Účastníci programu byli zaměstnání jako pracovníci 

v administrativě, truhláři a dělníci dřevovýroby, elektromechanik, zahradnice, rytec, 

kuchař a servírka.

3.2.3.2. Veřejně prospěšné práce

V roce 2006 bylo uzavřeno 58 dohod na veřejně prospěšné práce (VPP) a vytvořeno 

168 pracovních míst. Většina dohod (41) bylo uzavřeno s obcemi a městy. 

Starostové tyto aktivity vítají, neboť vedou ke zvelebení města. Zároveň se uplatňují 

v obcích s nízkou pracovní příležitostí a horší dopravní dostupností. Dalších 9 dohod 

bylo uzavřeno se základními a mateřskými školami v rámci osobní asistence pro 

postižené děti.

Na veřejně prospěšných pracích se nejvíce podílely osoby z řad dlouhodobě 

nezaměstnaných uchazečů a uchazečů starších 50 let, u kterých se předpokládala 

minimální šance získat zaměstnání. Podíl uchazečů ze skupin ohrožených 

nezaměstnaností na VPP je viditelný v tabulce.

Tab. č. 9: Podíl uchazečů z rizikových skupin na VPP.

Osoby do 25 let a absolventi VS do 30 let 15

Osoby nad 50 let 64

Dlouhodobě nezaměstnaní 69

Ostatní 20

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za rok 2006. 
Úřad práce v České Lípě.

Příspěvky na hrubou mzdu a odvody činily při plném pracovním úvazku 6 000 Kč a 

při částečném úvazku 3 000 Kč měsíčně.
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3.2.3.3. Společensky účelná pracovní místa

V rámci příspěvku je možné žádat finance také na samostatnou výdělečnou činnost. 

Samostatná výdělečná činnost

Z celkového počtu 7 podaných žádostí za rok 2006 bylo vyhověno 4 žádostem na 

příspěvek samostatné výdělečné činnosti. Ostatní žadatelé nevyhověli z důvodu 

nedostatečného podnikatelského záměru a jedna žádost byla stornována. Všichni tito 

uchazeči patřili ke skupině dlouhodobě nezaměstnaných v evidenci úřadu práce. 

Společensky účelná pracovní místa

Celkem bylo podáno 174 žádostí o příspěvek. Kvůli různým komplikacím nakonec 

nastoupilo v průběhu roku 142 uchazečů.

Nebyla podána žádná žádost na zřízení společensky účelného pracovního místa 

(SÚPM). Přednostně byly vybírány na pozice SÚPM osoby z rizikových skupin a to 

především absolventi škol bez praxe, uchazeči o práci nad 50 let, osoby zdravotně 

postižené a osoby v evidenci ÚP déle než 6 měsíců. Podrobněji o rozdělení osob 

pojednává tabulka. Úřadu práce se potvrdila dobrá zkušenost s personálními 

agenturami při zaměstnávání absolventů škol.

Tab. č. 10: Podíl uchazečů z rizikových skupin na SÚPM.

Osoby do 25 let a absolventi VS do 30 let 45

Osoby nad 50 let 23

Dlouhodobě nezaměstnaní 58

Osoby se zdravotním postižením 16

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za rok 2006.
Úřad práce v České Lípě.

Převážná část příspěvků byla vyplácena po dobu 6 měsíců. Osobám do 25 let a 

absolventům byl ve většině případů proplácen příspěvek po dobu 12 měsíců. 

Měsíční příspěvky se pohybovaly od 3 000 do 8 000 Kč.

Pracovní uplatnění našli uchazeči na pozicích administrativních pracovníků, 

uklizečky, prodavačky, pracovníka v pohostinství, obsluhy strojů a pomocných 

pracovníků.
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3.2.3.4. Rekvalifikace

V roce 2006 bylo do rekvalifikace zařazeno o 44% uchazečů o zaměstnání více, než 

v předešlém roce. Celkem bylo uzavřeno 91 dohod o provedení rekvalifikace se 

vzdělávacími zařízeními. Do rekvalifikace nastoupilo v roce 2006 celkem 494
• 78uchazečů a zájemců o povolání.

Programy a kurzy rekvalifikace

Pro vyhodnocení programů a kurzů jsem vycházel ze situace prvního pololetí roku 

2007. Úřad práce ve Zprávě o situaci na trhu práce za rok 2006 (ani v jiných 

materiálech) ještě neměl připravené vyhodnocení efektivnosti programů tohoto roku. 

Proto se údaje o počtu osob zařazených do rekvalifikačních programů a kurzů a 

jejich navazující zaměstnanost týkají pouze prvního pololetí roku 2007. Bližší 

informace o programech rekvalifikace a jejich charakteristiky jsou blíže popsány 

v příloze č. 7.

Úřad práce v České Lípě má celkem 3 skupiny realizovaných projektů rozdělených 

dle zdroje financování:

1. Evropský sociální fond (ESF) -  dále se rozděluje na národní a grantové projekty

2. Program INTERREG IIIA -  projekty přeshraniční spolupráce

3. Leonardo da Vinci

Na podporu rekvalifikace jsou zaměřeny všechny projekty ESF a jeden projekt 

programu INTERREG IIIA. Tyto zdroje budu označovat jako vnější. Další projekty 

slouží k podpoře vzájemné součinnosti úřadů práce v regionální, ale i přeshraniční 

spolupráci.

Finance na rekvalifikace plynou také zvláštních prostředků úřadu práce ktomu 

určeným. Na vlastí činnost dostává úřad práce finanční prostředky v rámci 

schváleného ročního rozpočtu z ministerstva (MPSV). Část z tohoto rozpočtu 

směřuje k financování aktivní politiky zaměstnanosti a jejích nástrojů. Proto je 

dalším zdrojem peněz k realizaci rekvalifikací (rekvalifikačních kurzů) rozpočet 

úřadu práce. Tyto zdroje označuji jako vnitřní.

V prvním pololetí roku 2007 bylo uzavřeno 31 dohod se vzdělávacími zařízeními o 

provedení rekvalifikace. V tomtéž pololetí vstoupilo do rekvalifikace celkem 480 

uchazečů a zájemců o zaměstnání, z toho 300 žen a 180 mužů. Z tohoto počtu bylo

78 v ,
Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za rok 2006. Úřad práce v České Lípě.
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103 účastníků financováno v rámci rozpočtu APZ úřadu práce. Zároveň v této době 

zakončilo rekvalifikaci 65 účastníků, kteří vstoupili do rekvalifikačních kurzů již v 

roce 2006.

Zde můžeme vidět, že je stále více uchazečů a zájemců o zaměstnání zařazováno do 

programů a kurzů rekvalifikace. V prvním pololetí 2007 nastoupil do rekvalifikace 

skoro stejný počet uchazečů a zájemců jako za celý rok 2006.

Z následující tabulky je patrné, že celé dvě třetiny účastníků rekvalifikačních kurzů a 

programů jsou ze skupin ohrožených nezaměstnaností.

Tab. č. 11: Podíl počtu uchazečů z rizikových skupin na rekvalifikaci.

Osoby do 25 let věku 75

Osoby nad 50 let věku 75

Dlouhodobě nezaměstnaní 131

Osoby se zdravotním postižením 38

Ostatní 161

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za I. pol. 2007. Úřad práce v České Lípě.

Zaměření rekvalifikací v I. pololetí roku 2007 bylo následující:

> Kursy počítačové gramotnosti různých úrovní a odborností

> Svářečské kursy různých metod a odborností

> Řidičské kursy -  řízení nákladních automobilů, s vleky, autobusů

> Kursy účetnictví

> Pečovatelka

> Pracovník sociálních služeb

> Základy podnikání

> Skupinové rekvalifikace zaměřené na osobnostní rozvoj

> Kombinované kursy pro dlouhodobě evidované -  zaměření sekretářka -

asistentka

> Péče o zvířata v zooprodejnách

> Manikúra, pedikúra, kosmetické služby

> Všeobecný sanitář

> Zámečník
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Vnější zdroje

A. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND -  investice do lidských zdrojů

1. Národní projekty:

❖ Příprava na práci v Libereckém kraji

Projekt je zaměřen na ohroženou skupinu zdravotně postižených, popřípadě na 

zdravotně postižené v dlouhodobé evidenci úřadu práce.

Zaměření rekvalifikace -  řidič vysokozdvižného vozíku; kuchařské práce; základy 

elektrotechnických prací; administrativní pracovník; pracovník teleshoppingu.

Tab. č. 12: Počet účastníků a efektivita programu Příprava na práci v Libereckém 

kraji.

Celkový 

počet osob

OZP Na UP nad 

6 měsíců

Osoby nad 

50 let

Osoby do 

25 let

Úspěšnost

rekvalifikace

8 100% 100% - 50% 86%

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za I. pol. 2007. Úřad práce v České Lípě.

Procentuální zaměstnanost uchazečů po rekvalifikaci -  zatím bez uplatnění.

❖ Návrat do práce v Libereckém kraji

Cílovou skupinou projektu jsou dlouhodobě nezaměstnaní v evidenci úřadu práce 

nad 12 měsíců se středním vzděláním.

Zaměření rekvalifikace -  kurzy výpočetní techniky; masér; manikúra, pedikúra, 

kadeřnice, kosmetické služby; asistentka vedoucího pracovníka; pečovatelka 

v sociálních službách; svářečské kurzy; řidič; kuchařské práce.

Tab. č. 13: Počet účastníků a efektivita programu Návrat do práce v Libereckém 

kraji.

Celkový 

počet osob

OZP Na UP nad 

6 měsíců

Osoby nad 

50 let

Osoby do 

25 let

T---------

Úspěšnost

rekvalifikace

77 7% 95% 21% 25% 98%

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za L pol. 2007. Úřad práce v České Lípě.
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Procentuální zaměstnanost uchazečů po rekvalifikaci -  12%.

❖ Najdi si práci v Libereckém kraji

Projekt je zaměřen na skupinu nezaměstnaných do 6 měsíců evidence na úřadu práce 

se středním vzděláním.

Zaměření rekvalifikace -  kurzy výpočetní techniky; řidiči, obsluha NC a CNC strojů; 

účetnictví; základy podnikání, řízení lidských zdrojů; pracovník sociálních služeb.

Tab. č. 14: Počet účastníků a efektivita programu Najdi si práci v Libereckém kraji.

Celkový 

počet osob

OZP Na UP nad 

6 měsíců

Osoby nad 

50 let

Osoby do 

25 let

r .....
Úspěšnost

rekvalifikace

216 - - 19% 17% 92%
Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za I. pol. 2007. Úřad práce v České Lípě.

Procentuální zaměstnanost uchazečů po rekvalifikaci -  22%.

2. Grantové projekty:

❖ Vícestupňová podpora žen textilního a oděvního průmyslu

Cílovou skupinou projektu jsou nezaměstnaní, dříve pracovníci v textilním a 

oděvním průmyslu.

Tab. č. 15: Počet účastníků a efektivita programu Vícestupňové podpory žen.

Celkový 

počet osob

OZP Na UP nad 

6 měsíců

Osoby nad 

50 let

Osoby do 

25 let

r ..... - ■■ —  ■■
Úspěšnost

rekvalifikace

11 45% 72% 36% - 100%

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za L pol. 2007. Úřad práce v České Lípě.

Procentuální zaměstnanost uchazečů po rekvalifikaci -  10%.
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♦> Regionální centra pomoci a mobility

Program je zaměřen na nezaměstnané se zdravotním omezením nebo osoby se 

zdravotním postižením se středním vzděláním.

Tab. č. 16: Počet účastníků a efektivita programu Regionální centra pomoci a 

mobility.

Celkový 

počet osob

OZP Na UP nad 

6 měsíců

Osoby nad 

50 let

Osoby do 

25 let

Úspěšnost

rekvalifikace

2 100% 100% - - 100%

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za I. pol. 2007. Úřad práce v České Lípě.

Procentuální zaměstnanost uchazečů po rekvalifikaci -  zatím bez uplatnění.

❖ Druhá šance

Cílovou skupinou projektu jsou nezaměstnaní bez vzdělání nebo bez kvalifikace.

Tab. č. 17: Počet účastníků a efektivita programu Druhá šance.

Celkový 

počet osob

OZP Na UP nad 

6 měsíců

Osoby nad 

50 let

Osoby do 

25 let

Úspěšnost

rekvalifikace

6 - 34% - 16% 100%

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za I. pol. 2007. Úřad práce v České Lípě.

Procentuální zaměstnanost uchazečů po rekvalifikaci -  50%.

❖ Program dlouhodobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením 

rekvalifikace-praxe-zaměstnání nebo sebezaměstnání

Cílovou skupinou projektu jsou nezaměstnaní se středním vzděláním.
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Tab. č. 18: Počet účastníků a efektivita programu Dlouhodobé péče o uchazeče.

Celkový 

počet osob

OZP Na UP nad 

6 měsíců

Osoby nad 

50 let

Osoby do 

25 let

Úspěšnost

rekvalifikace

35 40% 74% 34% 3% 95%
Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za L pol. 2007. Úřad práce v České Lípě.

Procentuální zaměstnanost uchazečů po rekvalifikaci -  19%.

❖ Program vzdělávání vedoucí k sociální integraci a zlepšení životních 

podmínek v regionu Novoborsko

Projekt se soustředí na ženy -  matky na rodičovské dovolené nebo ženy vracející se 

na trh práce.

Tab. č. 19: Počet účastníků a efektivita programu Vzdělávání k integraci a zlepšení 

podmínek.

Celkový 

počet osob

OZP Na UP nad 

6 měsíců

Osoby nad 

50 let

Osoby do 

25 let

Úspěšnost

rekvalifikace

8 38% 50% Dosud

probíhá
Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za L pol. 2007. Úřad práce v České Lípě.

❖ Komunitní centrum Českého Švýcarska -  Pracovník informačních 

středisek

Program byl vytvořen pro nezaměstnané uchazeče mající zájem pracovat v oblasti 

cestovního ruchu.

Tab. č. 20: Počet účastníků a efektivita programu Komunitní centrum Českého 

Švýcarska.

Celkový 

počet osob

OZP Na UP nad 

6 měsíců

Osoby nad 

50 let

Osoby do 

25 let

— . ....

Úspěšnost

rekvalifikace

2 - 100% 50% - 100%
Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za I. pol. 2007. Úřad práce v České Lípě.
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Procentuální zaměstnanost uchazečů po rekvalifikaci -  100%.

B. INTERREG IIIA -  iniciativa Společenství EU -  přeshraniční spolupráce

♦♦♦ Společná kvalifikace mladých lidí ze SR N  a ČR pro novou profesní 

perspektivu v Euroregionu Labe-Elbe

Program je cílen na nezaměstnané lidi do 25 let se středním vzděláním 

ekonomického nebo technického zaměření a nezaměstnané bez praxe.

Tab. č. 21: Počet účastníků a efektivita programu Společná kvalifikace mladých ze 

SRN a ČR.

Celkový 

počet osob

OZP Na UP nad 

6 měsíců

Osoby nad 

50 let

Osoby do 

25 let

—r~.....—
Úspěšnost

rekvalifikace

12 66% 100% Dosud

probíhá

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za L pol. 2007. Úřad práce v České Lípě.

Vnitřní zdroje

Rekvalifikační kurzy hrazené z rozpočtu APZ úřadu práce pro I. pololetí 2007, 

vycházejí z požadavků trhu práce a probíhají skupinovou i individuální formou.

1. Skupinová forma:

> Základní obsluha PC a osobnostní rozvoj -  14 účastníků

> Základní kurz PC -  14 účastníků

> Obsluha PC s certifikátem ECDL -  12 účastníků

> Sekretářka -  12 účastníků

> Přípravný odborný jazykový kurz pro účast v projektu INTERREG IIIA - 14 

účastníků

2. Individuální forma:

> Zámečník-svářeč CO2 - 1 účastník

> Péče o zvířata v zooprodejnách -  2 účastníci

90



> Všeobecný sanitář -  2 účastníci

> Pedikúra, manikúra a nehtová modeláž -  3 účastníci

> Pracovník obchodu -  4 účastníci

> Pracovník sociálních služeb -  1 účastník

> Řidič sk. „C“ -  3 účastníci

> Řidič sk. „E“ -  3 účastníci

> Řidič sk. „D“ -  1 účastník

> Řidič sk. „T“ -  1 účastník

> Svářeč CO2 -  základní kurz -  7 účastníků

Rekvalifikace s příslibem zaměstnání ve firmě Bombardier Transportation Czech 

Republic, a. s.

> Úřední zkouška svářeče CO2 -  2 účastníci

> Svářeč CO2 s úřední zkouškou -  7 účastníků

Průběžná efektivita nástupu do zaměstnání po rekvalifikaci činila 75% .79

3.2.3.5. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením

K podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) se vytváří chráněné 

pracovní místa a chráněné pracovní dílny. Úřady práce mohou podpořit 

zaměstnávání OZP také dotací na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného 

pracovního místa a chráněné pracovní dílny.

Chráněná pracovní dílna

V roce 2006 byly vytvořeny 2 chráněné pracovní dílny pro osoby se zdravotním 

postižením, z toho jedna pro osobu s těžším zdravotním postižením.

Zároveň bylo podáno 12 žádostí na příspěvek na částečnou úhradu provozních 

nákladů chráněné pracovní dílny. Všem těmto žádostem bylo vyhověno.

Chráněné pracovní místo

V roce 2006 došlo díky dohodám mezi úřadem práce a zaměstnavateli k vytvoření 19 

chráněných pracovních míst. Současně byla schválena 1 žádost na částečnou úhradu 

provozních nákladů chráněného pracovního místa.

79 Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za I. pol. 2007. Úřad práce v České Lípě.
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V tomtéž roce byly zamítnuty 2 žádosti na zřízení chráněného pracovního místa pro 

osoby zdravotně postižené, které chtěly vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. 

Nejčastější pracovní pozicí pro osoby se ZP byly uklízeč, úklidový operátor; dělník 

montážního stroje; strážný; zámečník a strojní zámečník; dispečer; administrativní 

pracovník; manipulační dělník.80

Vynaložené finanční prostředky na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti za rok

2006 a prvního pololetí roku 2007 můžeme porovnat v následující tabulce.

Tab. č. 22: Čerpané finance na nástroje APZ Úřadu práce v České Lípě (v Kč).

Nástroje APZ Rok 2006 I. pololetí 2007

VPP 7 036 104 2 927 375

CHPD, CHPM (provoz a 

zřízení)

8 690 740 2 495 250

SUPM 3 081 783 1 893 487

SUPM - SVC 139 000 44 990

Rekvalifikace 3 812 872 1 422 694

Poradenská činnost 399 132 129 699

Celkem 23 156 631 8 913 495

Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za L pol. 2007. 
Úřad práce v České Lípě.

Zkratky:

VPP -  Veřejně prospěšné místa 

CHDP -  Chráněné pracovní dílny 

CHPM -  Chráněné pracovní místa 

SÚPM -  Společensky účelná pracovní místa

SÚPM -  SVČ -  Společensky účelná pracovní místa -  samostatná výdělečná činnost

Největšími výdaji ročního rozpočtu úřadu práce je provoz a zřízení chráněných 

pracovních dílen a chráněných pracovních míst. Následují veřejně prospěšné práce a 

rekvalifikace jsou až na třetím místě v čerpaných nákladech prostředků úřadu práce.

80 Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa za rok 2006. Úřad práce v České Lípě.
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Z výše uvedených údajů je patrné, že je největší finanční podpora směřována na 

podporu zaměstnávání ohrožených skupin uchazečů a zájemců o práci. Úřad práce 

neposkytl v roce 2006 žádnou návratnou peněžní výpomoc.

Výsledky opatření aktivní politiky zaměstnanosti na okrese Česká Lípa jsou veskrze 

pozitivní. Cílený program „První zaměstnání“ slouží k podpoře zaměstnávání 

mladých lidí bez práce. V cíleném programu se podařilo zaměstnat všechny vybrané 

účastníky programu, což svědčí o dobré organizaci a spolupráci úřadu práce se 

zaměstnavateli. Veřejně prospěšné práce jsou dobrým nástrojem zejména v péči o 

prostředí obcí a měst. Starostové si zaměstnávání touto formou oblíbili a jejich zájem 

na VPP roste. Uchazeči, zejména z řad rizikových skupin, pomáhají také jako 

asistenti postiženým dětem v mateřských a základních školách v jejich blízkém 

prostředí, což nečiní takové nároky na mobilitu nezaměstnaných.

Společensky účelná pracovní místa se osvědčila především ve spolupráci 

s agenturami práce, které značně rozšiřují zaměstnatelnost skupin ohrožených 

nezaměstnaností. Celkem častým problémem v sebezaměstnávání je nedokonalost 

podnikatelských záměrů uchazečů o zaměstnání.

Účinným nástrojem stále zůstává rekvalifikace, která zvyšuje potenciál 

zaměstnanosti uchazečů a zájemců o práci. Narůstající trend umisťování uchazečů a 

zájemců do programů a kurzů rekvalifikace svědčí o jejich efektivnosti. Projekty jsou 

ze dvou třetin obsazovány skupinami uchazečů ohrožených nezaměstnaností, což 

akcentuje zvýšenou péči o osoby, které hůře nacházejí uplatnění na trhu práce. Dva 

programy -  Vzdělávací program vedoucí k sociální integraci a zlepšení životních 

podmínek v Novém Boru pro nezaměstnané ženy a ženy vracející se na trh práce a 

program projektu INTERREG IIIA nejsou stále vyhodnoceny, protože dosud 

probíhají. Tyto druhy programů jsou specializovány na malý počet uchazečů a 

zájemců. Proto se nedá předpokládat, že výrazně zvednou zaměstnanost uchazečů a 

zájemců o pracovní pozici. Výhodou specializovaných programů s menším počtem 

účastníků je cílené zaměření k jednomu zaměstnavateli nebo účelu a tím se i zvyšuje 

zaměstnatelnost v případě absolvování programu.

Na první pohled by se mohlo zdát, že jsou nejúspěšnější programy vykazující 100% 

úspěšnost rekvalifikace a 100% zaměstnanost po prodělané rekvalifikaci. Efektivnost 

se ovšem musí vztahovat zejména k počtu lidí absolvujících rekvalifikační kurzy a 

programy. Jako nejvíce účinný v kvantitě zaměstnaných účastníků vychází program 

„Najdi si práci v Libereckém kraji“. Přestože je jeho procentní úspěšnost 92% a
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zaměstnanost absolventů programu pouze 22%, jedná se k celkovému počtu 216 

účastníků o nej efektivnější program. Z hlediska počtu umístěných osob v programu a 

největší zaměstnanosti absolventů by se dalo říci, že největší zájem je o pracovníky v 

oboru výpočetní techniky, řidiče nákladních automobilů, obsluhy NC a CNC strojů, 

účetnictví, základy podnikání, řízení lidských zdrojů a pracovníků sociálních služeb. 

Bližší podrobnosti o nabízených programech dotovaných z Evropského sociálního 

fondu a programu INTERREG IIIA jsou popsány v příloze č. 7.

V případě kurzů financovaných z prostředků APZ úřadu práce (označené jako vnitřní 

zdroje) jednoznačně převládá rekvalifikace v kurzech, které vedou k osvojení 

počítače a počítačových programů, získání svářečského průkazu, řidičského průkazu 

a kurz sekretářka.

Dalo by se říci, že na aktuální potřeby trhu lépe reagují kurzy zajišťované z rozpočtu 

úřadu práce. Zároveň není pro úřad práce vydání prostředků zvláštního rozpočtu 

vázáno rozhodnutím jiných orgánů. Tím se podstatně zrychlí finanční zajištění 

daného kurzu. Kurzy hrazené z prostředků úřadu práce většinou nebývají 

zprostředkovány rekvalifikačními zařízeními, protože je ve většině případů realizuje 

sám zaměstnavatel, který si školí svoje budoucí pracovníky. To výrazně zvyšuje 

zaměstnatelnost uchazečů o práci.

V další kapitole srovnáme výsledky efektivnosti nabízených kurzů a programů 

s názory pracovníků Úřadu práce v České Lípě. Bude zajímavé porovnat jejich 

mínění o rekvalifikačních programech a kurzech s tím, co nám říkají oficiální zprávy 

úřadu práce.

r  V

3.3. Výzkum na Úřadu práce v České Lípě
Výzkum, který jsem provedl na Úřadu práce v České Lípě, se vztahuje na programy 

a kurzy uvedené v kapitole Rekvalifikace. Výzkum tedy nezahrnuje cílený program 

„První zaměstnání“, vyhlášený dle § 120 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Jak jsem již zmínil, programy a kurzy českolipského úřadu práce pro uchazeče o 

zaměstnání jsou zaměřeny pouze na jediný nástroj APZ, a to na rekvalifikaci. 

Z realizovaných programů se jedná se o všechny programy financované z ESF a 

jeden program projektu INTEREG IIIA.
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Kvalitativní výzkum proběhl formou volného mírně strukturovaného rozhovoru. Pro 

získání náležitého obrazu sociální reality jsem zvolil 9 otázek, které usměrnily volný 

rozhovor k potřebným informacím. Díky zvoleným otázkám jsem získal cenné 

informace nejen k jednotlivým programům, ale i dalším souvislostem s národní 

politikou zaměstnanosti prováděnou v České Lípě. O výsledku mého zjištění se 

zmíním v kapitole Diskuze.

Cílem kvalitativního výzkumu bylo zjistit, nakolik a kým jsou podle názoru a 

zkušeností pracovníků úřadu práce programy využívány a které programy jsou 

efektivní a které nikoli. Další otevřené otázky byly cíleny na skupiny ohrožené 

nezaměstnaností. Otevřené otázky napomohly jednak k větší „hovomosti“ 

pracovníků a popsání komplexnější problematiky nezaměstnanosti na okrese.

Mého výzkumu se zúčastnili celkem čtyři pracovníci Úřadu práce v České Lípě, kteří 

pracují přímo s uchazeči o práci registrovanými na Úřadu práce v České Lípě. 

Těchto pracovníků je na oddělení celkem šest, ale dva pracovníci jsou momentálně 

na dlouhodobé stáži v zahraničí. Proto jsem uvedený výzkum nemohl absolvovat se 

všemi pracovníky. I tak je dle mého názoru výzkumná hodnota získaných poznatků 

poměrně uspokojivá. Rozhovor trval přibližně 15 minut.

Výsledky výzkumu jsem zpracoval dle otázek v pořadí, v kterém jsem se dotazoval 

pracovníků. Pod číslem dílčí otázky jsem shrnul výpovědi zaměstnanců úřadu práce 

(ÚP) a nej zajímavější odpovědi k uvedené otázce cituji.

Otázky:

1. Daří se úřadu práce podle vašeho názoru svojí působností zvyšovat 

zaměstnanost?

Všichni pracovníci ÚP se bez rozdílu shodli na zvyšování zaměstnanosti díky 

činnosti úřadu práce.

2. Co si myslíte o nabízených programech úřadu práce a formě aktivní politiky 

zaměstnanosti?

Tato otevřená otázka je záměrně velmi obecně formulována z důvodu co nej širší 

zpětné vazby. Respondenti se shodli na tom, že programy rekvalifikace jsou často 

jediným způsobem zvýšení vzdělání uchazečů. Dále se dva ze čtyř pracovníků 

shodují na zlepšení v provádění politiky zaměstnanosti. Programy rekvalifikace více
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navazují na požadavky zaměstnavatelů. Jedna ze zaměstnankyň úřadu práce uvádí: 

„Aktivní politika zaměstnanosti je na lepší úrovni, než před třemi roky. Nyní 

spolupracujeme i s podnikateli a firmami.“

3. Jaký nabízený program nebo programy úřadu práce jsou podle vás 

nej efektivnější a proě?

Respondenti se jednoznačně shodli na počítačových kurzech a svářečských kurzech. 

Dvě dotazované pracovnice uváděly také masérské kurzy a rekvalifikaci pro obor 

kosmetičky pro dívky a řidičské průkazy na nákladní automobily pro muže. Jeden 

z pracovníků uvedl také programy osobní asistence.

4. Jsou podle vašeho názoru programy cílené především na skupiny ohrožené 

nezaměstnaností?

Zajímavým zjištění bylo, že tři ze čtyř pracovníků uvádějí, že programy nejsou 

cíleny přímo na uchazeče z řad skupin ohrožených nezaměstnaností. Jeden z 

dotazovaných uvádí, že: „Programy nejsou přímo cílené na ohrožené skupiny. 

Rozdělení uchazečů je rovnoměrné.“

Pouze jediný pracovník k této otázce řekl: „Ano, pomáhají těmto skupinám zvyšovat 

jejich kvalifikaci.“

5. U jakých skupin ohrožených nezaměstnaností se daří pomocí programů 

nejlépe zvyšovat zaměstnanost?

Dvě pracovnice k otázce uvedly skupinu „maminek po mateřské“ a jeden z nich také 

„lidé po padesátce“. Další respondent jmenoval „mladistvé a lidé bez vzdělání“. 

Poslední oslovený zaměstnanec uvedl „mladé lidi do 25 let“.

6. Je podle vás u některých programů těžší dosažitelnost pro klienty? Zda ano, 

uveďte prosím proč.

Tři pracovníci se shodují, že nej větší překážkou dosažitelnosti programů 

rekvalifikace je nedostatečný stupeň dosaženého vzdělání.

Jedna z pracovnic k tomu dodává: „Někdo sice umí s počítačem, ale bez maturity se 

nedostane na požadovanou pozici.“

Poslední účastnice výzkumu vidí překážku jinde: „Pokud se chtějí do programu 

zařadit matky s malými dětmi, nemají často kam své děti na tuto dobu dát.“
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7. Pomáhají nabízené programy sociálnímu začleňování lidí do společnosti?

Tato otázka dělala všem pracovníkům jisté problémy. Vzhledem k odmlce, která 

předcházela celkem nejasné odpovědi: „Určitě.“ nebo „Nejspíš ano.“ se dá usuzovat, 

že této otázce příliš neporozuměli. Dvě dotazované zaměstnankyně ještě k otázce 

uvedli skutečnost, že se v programech rekvalifikace setkávají uchazeči o práci 

s dalšími, což jim umožňuje sociální kontakt.

8. Jaký program je podle vás nejméně efektivní?

Tři zaměstnanci uvedli, že všechny programy jsou stejně důležité a tudíž stejně 

efektivní.

Pouze jeden z respondentů uvedl, že zbytečné jsou nej základnější kurzy s počítači, 

neboť se v nich uchazeči skoro nic nenaučí.

9. Máte vlastní návrh na zvýšení zaměstnanosti?

Tři pracovníci uvádějí, že je nasnadě snížit sociální dávky. První dotazovaný dodává: 

„Některé klienty už nejde k práci motivovat, protože jsou na úřadu práce i více než 

deset let.“

Druhá zaměstnankyně ÚP kritizuje možnost přivýdělku při registraci na úřadu práce. 

Uvádí: „Někteří uchazeči si přivydělávají na celý úvazek, ale jsou vykazováni jako 

brigádníci. Tím mají celý plat a ještě dávky v nezaměstnanosti.“

Poslední pracovnice si přeje snížit byrokracii.

3.4. Diskuze
V kapitole Diskuze se snažím zasadit svůj výzkum do komplexnějšího diskursu o 

politice zaměstnanosti a podobě této sociálně ekonomické veličiny na okrese Česká 

Lípa.

V předešlých kapitolách jsem se zmínil o jednotlivých programech realizovaných 

Úřadem práce v České Lípě. Dále pojednávám o úspěšnosti absolvování 

rekvalifikačních programů uchazeči. Součástí vyhodnocení efektivnosti programů je

i procentuální míra rekvalifikovaných uchazečů, které se povedlo na základě 

programů zaměstnat.
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Samotný kvalitativní výzkum nám zprostředkovává pohled na problematiku 

zaměstnanosti z pozice pracovníků úřadu práce. Zároveň nám odkrývá některé další 

poznatky o národní politice zaměstnanosti v dikci Úřadu práce v České Lípě.

Z mého průzkumu tedy vyplývá, že nový zákon o zaměstnanosti pomohl zlepšit 

situaci v zaměstnávání uchazečů o práci. A to především díky větší komunikaci 

s partnery (zaměstnavateli). Velkou devizou nabízených programů na podporu 

rekvalifikace je tendence spolupráce úřadu práce se soukromými subjekty. Všechny 

nabízené programy rekvalifikace jsou provozovány mimo úřad práce, přičemž ÚP 

všechny uvedené programy dotuje ze svých finančních prostředků.

Největší zájem je o rekvalifikační kurzy zaměřené na počítače, svářečské kurzy a 

řidičské průkazy. To dokazuje zájem zaměstnavatelů o pracovní sílu v průmyslovém 

sektoru, který je pro okres prioritní. Zároveň odráží celostátní poptávku po práci 

svářečů a řidičů nákladních automobilů. Zjištěné výsledky korespondují se zájmem o 

nabízené kurzy rekvalifikace, o kterých se zmiňuji v předchozí kapitole. Největší 

ohlas mají kurzy na zvýšení počítačové gramotnosti, na získání svářečského 

oprávnění a řidičského průkazu na nákladní automobily. Všechny tyto tři kurzy jsou 

hrazeny z rozpočtu APZ úřadu práce. Podle pracovníků úřadu práce jsou tedy 

nej efektivnější kurzy ty, které jsou zajišťovány především samotnými 

zaměstnavateli.

Posun k sektoru služeb můžeme pozorovat u mladých lidí, zejména dívek, které si 

plánují po rekvalifikačních programech masérství a kosmetiky otevřít vlastní 

podnikatelskou činnost. Narážejí ovšem na tradiční problém v podobě nedostatečné 

praxe. Praxi může zaručit pouze osoba se zkušenostmi v oboru (garant), ale pro tu je 

další podnikatel stejného zaměření jen nežádoucí konkurencí. Největší překážkou pro 

vstup do programu se ukázalo být dosažené vzdělání.

Zajímavé podněty přinesl výzkum k oblasti skupin ohrožených nezaměstnaností. Ve 

své práci se zmiňuji o trendu zvýšené podpory skupinám ohroženým 

nezaměstnaností. Jak jsme se již dozvěděli ze Zprávy úřadu práce, je podíl 

ohrožených skupin na rekvalifikačních programech ESF a INTERREG IIIA dvou 

třetinový. Menší podpora skupin je ovšem v rekvalifikačních kurzech hrazených 

z rozpočtu úřadu práce, které jsou zajišťovány zaměstnavateli.

Iniciativa podpory ohroženým skupinám je vedena také z ministerstva (MPSV) a 

dokonce se objevuje i ve Výroční zprávě o situaci na trhu práce v okrese Česká Lípa 

za rok 2006. Otázkou zůstává, proč pouze jediný pracovník ÚP o tomto trendu ví.
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Naopak pracovníci uvádějí, že je rozdělení uchazečů v programech rovnoměrné, tedy 

že v nich nejsou zvýhodňováni uchazeči z řad rizikových skupin. Jedná se o 

nevědomost pracovníků úřadu práce? Na druhou stranu je definování skupin 

ohrožených nezaměstnaností úřadem práce poměrně obsáhlé. Dle mého názoru tak 

do některé z ohrožených skupin „spadne“ poměrná většina uchazečů o zaměstnání 

nahlášených na úřadu práce. Širší rozlišení skupin ohrožených nezaměstnaností lze 

chápat z důvodu lepší charakteristiky problémů u dané skupiny. Mezi nej úspěšnější 

ohrožené skupiny, kterým pomáhají programy rekvalifikace, se dle výzkumu zařadily 

matky s malými dětmi a mladí lidé do 25 let. Jeden pracovník jmenoval skupinu osob 

starších 50 let.

Výzkum nám ukázal nový problém v podobě odkládání dětí při prováděných 

rekvalifikačních kurzech pro matky s malými dětmi. Přesto, že se jedná o technický 

problém, může plno matek znevýhodňovat oproti jiným. Neměli by rekvalifikační 

zařízení s podobnými technickými problémy u jednotlivých ohrožených skupin zčásti 

počítat?

Otázkou číslo 7 jsem chtěl zjistit, zda se absolventům programů daří lépe začleňovat 

do společnosti formou pracovního nasazení. Zvýšení potenciálu zaměstnatelnosti by 

mohlo zvýšit předpoklad sociální integrace u vyloučených skupin. Respondenti této 

otázce buď neporozuměli anebo na ni nedokázali vhodně odpovědět. Jistě by bylo na 

místě položit pracovníkům úřadu další ad hoc otázky, které by zjistily příčinu 

nejasných odpovědí na otázku. Je pravděpodobné, že pracovníci neporozuměli 

termínu „sociální začleňování“. Bohužel jsem již neměl čas toto z důvodu časové 

tísně zjistit.

Pracovníci se shodli na potřebě všech nabízených programů. Na dotaz vlastního 

návrhu na zvýšení zaměstnanosti kritizovali pracovníci úřadu práce zejména vysoké 

sociální dávky a možnost zvýšit si souběhem legální práce a podpory 

v nezaměstnanosti příjem. Přitom tvrdí, že výše dávek není motivující pro aktivní 

hledání práce. Taktéž možnost přivýdělku se díky obíhání zákona mění na černou 

práci.
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3.5. Evropská strategie zaměstnanosti na trhu
v

práce v České Lípě
V této kapitole se snaží přiblížit změny, které nastaly v na trhu práce v okresu Česká 

Lípa, v důsledku propojení národní politiky zaměstnanosti s evropskou strategií 

zaměstnanosti. Jedinou možností, jak porovnat z dostupných zdrojů vývoj 

zaměstnanosti na okresní úrovni, je srovnání míry ekonomické aktivity na třech 

úrovních: státní, krajské a okresní. Míra ekonomické aktivity vyjadřuje podíl 

pracovní síly (zaměstnaných a nezaměstnaných) na počtu všech osob starších 15 let. 

Tím můžeme vyhodnotit kvantifíkovatelné ukazatele ekonomické aktivity, potažmo 

zaměstnanosti, v republikové dimenzi. Příležitost k jasnému porovnání by nám 

mohla zprostředkovat míra celkové zaměstnanosti za jednotlivé okresy ČR. Díky ní 

bychom mohli změřit dosažitelnost lisabonských cílů na úrovni dílčích okresů. 

Bohužel se míry zaměstnanosti Českým statistickým úřadem (ČSÚ) vypočítávají 

pouze na republikové a krajské úrovni. Vlastní výpočet by tak vedl k zavádějícím 

hodnotám a neodrážel by situaci na trhu práce. Z tohoto důvodu jsem přistoupil 

k porovnání míry ekonomické aktivity.

Údaje vztahující se kmíře nezaměstnanosti jsou již ČSÚ zpracovávány i v rámci 

okresů (dle metodiky ILO). Proto zde uvádím míru nezaměstnanosti v republikové,
V Ol

krajské i okresní míře dle uvedených pramenů VSPS a úřadu práce.

Přímou úměru vývoje míry ekonomické aktivity a míry zaměstnanosti spolu 

s vývojem HDP v ČR dokládám v tabulce na další straně. Jak jsem se již zmínil, 

nemusí totiž pokaždé míra zaměstnanosti (MZ) korelovat s ekonomickou aktivitou 

(EA) dané země.

81 Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) se zaměřuje na zjišťování ekonomického postavení 
obyvatelstva na území ČR dle bydliště respondentů. Rozsah šetření a použité ukazatele tak plně 
odpovídají definicím Mezinárodní organizace práce (ILO) a metodickým doporučením Eurostatu. Tím 
je zaručeno jednotné srovnání s ostatními zeměmi EU v dílčích ukazatelích.
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Tab. č. 22: Vývoj EA, MZ a HDP v ČR ve vybraných letech (v %).

Roky 2003 2004 2005 2006

EA 59,4 59,2 59,4 59,3

MZ 64,9 64,2 64,8 65,3

HDP 3,6 4,6 6,5 6,4

Zdroj: CSU VSPS

Evropská strategie zaměstnanosti se do úrovně okresů ČR promítá a to jednoznačně 

zákonem o zaměstnanosti z roku 2004.

Následující tabulka pojednává o míře ekonomické aktivity z vybraných let. Záměrně 

zde uvádím roky před a po implementaci nového zákona o zaměstnanosti. To nám 

může ukázat, i přes poměrně krátké období platnosti zákona, výrazné změny ve 

stimulaci k vyšší ekonomické aktivitě a zaměstnanosti.

Tab. č. 23: Míra ekonomické aktivity za roky 2003 -  2006 (v %).

Roky 2003 2004 2005 2006

CR 59,4 59,2 59,4 59,3

Liberecký kraj 59,9 60,6 59,7 59,1

Okres Česká 

Lípa

52,8 52,7 52,6 52,7

Zdroj: CSU VSPS

Podle tohoto srovnání je viditelné, že nedochází k výrazné stimulaci ekonomické 

aktivity na žádné z uvedených úrovní vlivem zákona o zaměstnanosti.

Dle mého názoru je výše ekonomické aktivity v rámci ČR dána především silným 

ročním růstem HDP, jehož vývoj jsem zaznamenal v první tabulce této kapitoly. 

Druhá tabulka zaznamenává silnou pozici Liberecka, která překonává průměrnou 

ekonomickou aktivitu obyvatelstva České republiky.
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Liberecký kraj byl v roce 2006 na 7. místě v míře ekonomické aktivity obyvatel za 

hl. m. Praha (62%), Karlovarským krajem (61,5%), Ústeckým krajem (60,5%), 

Středočeským krajem (59,8%), Jihočeským krajem (59,5%) a Plzeňským krajem 

(59,5%)82. Liberecký region však postupně svoje postavení ztrácí. Hlavní příčinou je 

stárnutí obyvatelstva spolu s prodlužující se střední délkou života a velmi nízkou 

porodností.

Zajímavé je, že přestože je okres Česká Lípa nej větším okresem Libereckého kraje, 

je jeho ekonomická aktivita nižší o 7 procentních bodů. V České Lípě se soustředí 

poměrně velká část průmyslu orientovaného na výrobu náhradních dílů a různých 

komponent do automobilového průmyslu. Další výrobní specifikou okresu je 

sklářská výroba, o kterou již klesá zájem. Určitou roli zde hrají také mladí lidé, kteří 

odcházejí za prací do větších měst.

Ve všech sledovaných rovinách převažuje vyšší ekonomická aktivita u mužů (v 

průměru 69,5%) nad ekonomickou aktivitou žen (v průměru 51,6%).

Tabulka na další straně (v pořadí třetí) nám porovnává celkovou nezaměstnanost opět 

ve třech dimenzích: republikové, krajské a okresní. Pod celkovou nezaměstnaností 

dané úrovně zároveň shrnuji, jak velké procento zastupuje nezaměstnanost u skupin 

mužů a žen. Údaje o mírách nezaměstnanosti v rovině okresu jsem získal z úřadu 

práce. Míry jsou získány z měření VŠPS, a proto jsou vhodné k celkovému srovnání 

s dalšími rovinami. Bohužel se mi nepodařilo získat poměr nezaměstnanosti u 

skupiny mužů a žen za okres Česká Lípa, neboť se ktomu měření VŠPS již 

nevztahuje.

Výsledky uvedené v tabulce nám neukazují pouze míru nezaměstnanosti. Je zde 

vidět také rozpor v mírách ekonomické aktivity a nezaměstnanosti. Příkladem je 

Liberecký kraj, jehož ekonomická aktivita v roce 2006 přesahuje míru ekonomické 

aktivity celé republiky a míru okresu Česká Lípy. Zároveň však vede 

v nezaměstnanosti v poměru k míře okresní i celorepublikové.

82 http://www.liberec.czso.cz.
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Tab. č. 24: Míra nezaměstnanosti v letech 2002 -  2006 (v %).

Roky 2002 2003 2004 2005 2006

CR 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1

z toho muži 5,9 6,1 7 6,9 6

z toho ženy 9 9,9 9,9 9,8 9,1

Liberecký 4,7 6,1 6,4 6,5 7,7

kraj 3,4 4,3 5,3 4,6 5,9

z toho muži 

z toho ženy

6,4 8,4 7,7 8,8 10

v
Okres Česká 

Lípa

8,2 10 8,9 8 7,4

Zdroj: CSU VSPS a Úřad práce v České Lípě.

Za povšimnutí stojí vysoká nezaměstnanost žen a zároveň i mužů v Libereckém 

kraji, která má vzestupnou tendenci. To částečně souvisí s nutnou restrukturalizací 

pracovní síly a zvyšujícího se poměru ekonomicky neaktivních obyvatel.

V míře celé republiky i míře okresní se daří nezaměstnanost snižovat a to především 

u mužů. Na všech úrovních převládá nezaměstnanost žen nad nezaměstnaností mužů. 

Tabulka nepřímo zaznamenává ekonomický propad ve výši ročního růstu HDP 

České republiky, který se výrazně odrazil na produktivitě a nezaměstnanosti pracovní 

síly v letech 2001 - 2003.

Díky lepšímu ekonomickému růstu a účinnosti zákona o zaměstnanosti se od roku 

2004 daří lépe bojovat s nezaměstnaností i přes nepřízeň demografického vývoje. 

Pozitivně působí politika zaměstnanosti především na nezaměstnanost ČR, která se 

za první pololetí roku 2007 snížila až na 5,3%. To znamená nejmenší míru 

nezaměstnanosti ČR za posledních deset let.

Posun k lepšímu vývoji v nezaměstnanosti byl zaznamenán na úrovni okresu Česká 

Lípa, který je v mírách nezaměstnanosti na 37. místě ze 77 okresů ČR.

Díky opatřením aktivní politiky zaměstnanosti se v okrese podařilo snížit 

dlouhodobou nezaměstnanost. Ta je zvláště nebezpečná, protože vede ke ztrátě 

pracovních návyků.
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Přestože ještě nemusí mít poměrně nový zákon požadovaný dopad na pracovní trh 

z dlouhodobější perspektivy, výsledky v oblasti nezaměstnanosti jsou znatelné. Jedná 

se především o definování podmínek a podpory, díky kterým může nezaměstnaný 

člověk při aktivním hledání práce na poli pracovního trhu uspět.

Zákon o zaměstnanosti obsahuje stimulační opatření, jakými jsou vyřazení 

z evidence při nesplnění podmínek daných zákonem. Zároveň nesmí uchazeč odmítat 

nastoupit do vhodného zaměstnání a při účasti na rekvalifikacích je zvýhodněn výší 

podpory v nezaměstnanosti. Dále se zavedly nové nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti. Jsou jimi příspěvek na zapracování a překlenovací příspěvek, které 

pozitivně působí v zaměstnávání uchazečů z řad rizikových skupin. Příspěvek na 

dopravu je finanční podporou zaměstnavatelům pro zvýšení mobility jejich 

pracovních sil.
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Závěr
Výsledky zaměstnanosti zaznamenaly dle statistik EU pokrok. Přesto lisabonské cíle 

zaměstnanosti, které si předsevzala Evropská unie do roku 2010, s nej větší 

pravděpodobností nesplní naprostá většina členských států. Na druhé straně Dánsko, 

Velká Británie, Nizozemí, Švédsko překročili cíle roku 2010 již v roce 2005.

Velkým potenciálem pracovní síly je zvyšování zaměstnanosti žen a starších 

pracovníků. V rozšířené Evropě žije v roce 2005 stále 20 milionů nezaměstnaných, 

většinou žen. Vyšší zaměstnanost je dosahována větší flexibilitou trhu práce, což je 

dáno pružnějšími typy zaměstnaneckých smluv a pružnější pracovní dobou. Daří se 

bojovat s dlouhodobou nezaměstnaností Unie.

Kokova zpráva nám ukázala základní chyby, kterých se Evropské společenství 

během Lisabonské strategie dopustilo. Revize lisabonské strategie, podložená 

výsledky Kokovy zprávy, tak došla přehodnocení v roce 2005. Na základě toho se 

proces obnovy a rozvoje odpoutal od jedné z hlavních priorit -  environmentálního 

rozměru. Nový důraz je kladen na ekonomický růst a zaměstnanost. Evropská 

komise mluví o neochotě vlád členských zemí v zavádění náležitých opatření 

zaměstnanosti. To nám může osvětlit veliké rozdíly v mírách zaměstnanosti dílčích 

států Unie. Státy, které vykazují nej lepší výsledky v hodnotách zaměstnanosti, 

zaujímají různé přístupy k systémům sociálního zabezpečení. Nedá se tedy přesně 

říci, jaký přístup je nej lepší. Společnou vlastností úspěšných států je fakt, že se 

nebojí kombinovat opatření vedoucí k vyšší zaměstnanosti. O účinnosti strategie 

zaměstnanosti mluví především postoje vlád členských zemí k dohodnutým 

závazkům. Výsledky Lisabonského procesu jsou tedy závislé především na nich.

Česká republika svou mírou zaměstnanosti předčí výsledky rozšířené 

pětadvacetičlenné Evropské unie. Od průměrných hodnot zaměstnanosti původní 

patnáctičlenné Unie ji dělí jen velmi málo. V pracovním uplatnění starších 

pracovníků je dokonce nad průměrem „staré“ EU. Přesto se České republice 

nepovedlo splnit žádný z lisabonských cílů roku 2005, i když byla nejblíže 

cíli zaměstnanosti žen. Ostatně vyšší zaměstnanost žen zlepšuje podstatným 

způsobem statistiky zaměstnanosti všech členských států.

Národní program reforem se ukázal být přesnějším nástrojem politiky zaměstnanosti, 

než Akční plán zaměstnanosti. Národní program reforem obsahuje lépe definované
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cíle, které se daří plnit v kratším časovém horizontu. V Programu reforem jsou 

zaznamenány měřitelné indikativní cíle pro rok 2008. Indikativní cíle se vztahují ke 

stejným skupinám osob (celková zaměstnanost, zaměstnanost žen a starších 

pracovníků) jako lisabonské cíle. Ve všech výše zmíněných skupinách se daří České 

republice zvyšovat svou zaměstnanost.

Velký deficit má ČR v počtu obsazených pracovních míst v sektoru služeb. Sektor 

služeb nabízí velkou kapacitu k pojmutí nové pracovní síly, které je třeba využít. 

Naopak převládá silná zaměstnanost v průmyslu, kde patří ČR mezi země 

s největším podílem pracovníků.

Poslední část práce představuje prolínání Evropské strategie zaměstnanosti do 

politiky zaměstnanosti okresu Česká Lípa. Základním a efektivním nástrojem je 

zákon o zaměstnanosti, který akcentuje nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.

Stále převládá financování pasivní politiky zaměstnanosti nad aktivní politikou. V 

roce 2006 bylo dokonce využito úřadem práce na aktivní politiku zaměstnanosti 

méně peněž, než v předchozím roce. Nejvíce finančních prostředků z rozpočtu Úřadu 

práce v České Lípě bylo vydáno na podporu ohrožených skupin uchazečů a zájemců 

o práci.

Jako efektivní nástroj aktivní politiky se ukázal být cílený program „První 

zaměstnání“, který slouží k podpoře zaměstnávání mladých lidí bez práce. Na 

pracovní trh se povedlo zařadit všechny účastníky tohoto cíleného programu. Roste 

obliba obcí využívat veřejně prospěšných prací a to u nezaměstnaných, kteří tak 

často mohou pracovat v místě svého bydliště a jinde by jen těžko našli práci. Využití 

společensky účelných pracovních míst podstatně zvyšuje spolupráce úřadu práce 

s agenturami práce. Nejúčinnějším nástrojem je rekvalifikace, která zvyšuje 

potenciál zaměstnanosti uchazečů a zájemců o práci. Narůstající trend umisťování 

uchazečů a zájemců do programů a kurzů rekvalifikace svědčí o jejich uplatnění. 

Projekty a kurzy jsou ze dvou třetin obsazovány skupinami uchazečů ohrožených 

nezaměstnaností, což zajišťuje zvýšenou péči o osoby, které hůře nacházejí 

uplatnění na trhu práce. Můj vlastní výzkum spočíval v porovnání úspěšnosti 

zaměstnatelnosti účastníků rekvalifikačních programů a kurzů, které jsem porovnal 

s výsledky kvalitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum spočíval v mírně 

strukturovaném rozhovoru s pracovníky Úřadu práce v České Lípě.
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V mém výzkumu byl vyhodnocen jako nej lepší z projektů rekvalifikace projekt 

„Najdi si práci v Libereckém kraji“ financovaný z Evropského sociálního fondu. O 

něco lepší pracovní využití nabízejí rekvalifikační kurzy, které jsou hrazeny 

z rozpočtu úřadu práce a jejichž výkon zajišťují ve většině případů sami 

zaměstnavatelé. Jedná se o kurzy zaměřené na počítačové programy, pracovní obory 

svářeč a řidič nákladního automobilu.

Zákon podle mého šetření významně nezvyšuje míru zaměstnanosti, zato pozitivně 

působí na stimulaci uchazečů o práci k aktivnímu uplatnění na trhu práce. Opatření 

aktivní politiky zaměstnanosti příznivě ovlivňuje snižování nezaměstnanosti. Zákon 

dává úřadům práce možnost využívat služeb partnerů (agentury práce; rekvalifikační 

zařízení), které mnohdy velmi efektivně dokážou začlenit nezaměstnané zpět do 

pracovního procesu.

Mezi nejúspěšnější ohrožené skupiny, kterým pomáhají programy rekvalifikace, se 

dle výzkumu zařadili matky s malými dětmi a mladí lidé do 25 let.

Přestože ještě nemusí mít poměrně nový zákon požadovaný dopad na pracovní trh 

z dlouhodobější perspektivy, výsledky v oblasti nezaměstnanosti jsou znatelné.

V poslední podkapitole jsem porovnával míry ekonomické aktivity 

na celorepublikové úrovni s Libereckým krajem a okresem Česká Lípa. Z komparace 

výsledků je viditelné, že okres zaostává v ekonomické aktivitě za průměrnou mírou 

celé republiky a také za Libereckým krajem. Pozitivním jevem je, že míra 

nezaměstnanosti okresu je nižší než míra libereckého regionu. Stále však přesahuje 

celorepublikovou úroveň míry nezaměstnanosti.
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Příloha č. 1

Celková míra nezaměstnanosti členských států EU (%)

Roky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
EU 15 9,3 8,6 7,7 7,3 7,6 8 8,1 7,9
EU 25 9,4 9,1 8,6 8,4 8,8 9 9,1 8,7
Belgie 9,3 8,5 6,9 6,6 7,5 8,2 8,4 8,4
ČR 6,4 8,6 8,7 8 7,3 7,8 8,3 7,9
Dánsko 4,9 5,2 4,3 4,5 4,6 5,4 5,5 4,8
Německo 8,8 7,9 7,2 7,4 8,2 9 9,5 9,5
Estonsko 9,2 11,3 12,8 12,4 10,3 10 9,7 7,9
Řecko 10,9 12 11,3 10,8 10,3 9,7 10,5 9,8
Španělsko 15 12,5 11,1 10,3 11,1 11,1 10,7 9,2
Francie 11,1 10,5 9,1 8,4 8,9 9,5 9,6 9,5
Irsko 7,5 5,7 4,3 4 4,5 4,7 4,5 4,3
Itálie 11,3 10,9 10,1 9,1 8,6 8,4 8 7,7
Kypr 4,8 3,9 3,6 4,1 4,7 5,3
Lotyšsko 14,3 14 13,7 12,9 12,2 10,5 10,4 8,9
Litva 13,2 13,7 16,4 16,5 13,5 12,4 11,4 8,3
Lucembursko 2,7 2,4 2,3 2,1 2,8 3,7 5,1 4,5
Maďarsko 8,4 7 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2
Malta 6,7 7,6 7,5 7,6 7,3 7,3
Nizozemsko 3,8 3,2 2,8 2,2 2,8 3,7 4,6 4,7
Rakousko 4,5 3,9 3,6 3,6 4,2 4,3 4,8 5,2
Polsko 10,2 13,4 16,1 18,2 19,9 19,6 19 17,7
Portugalsko 5,1 4,5 4 4 5 6,3 6,7 7,6
Slovinsko 7,4 7,3 6,7 6,2 6,3 6,7 6,3 6,5
Slovensko 12,6 16,4 18,8 19,3 18,7 17,6 18,2 16,3
Finsko 11,4 10,2 9,8 9,1 9,1 9 8,8 8,4
Švédsko 8,2 6,7 5,6 4,9 4,9 5,6 6,3 7,8
V. Británie 6,1 5,9 5,4 5 5,1 4,9 4,7 4,7
Bulharsko 16,4 19,5 18,1 13,7 12 10,1
Rumunsko 5,4 6,2 6,8 6,6 7,5 6,8 7,6 7,7

Zdroj: Employment in Europe 2006. Brussel: European Commission, 2006.
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Příloha č. 2

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti členských států EU (%)

Roky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
EU 15 4,4 3,9 3,4 3,1 3,1 3,3 3,4 3,3
EU 25 4,4 4,1 3,9 3,8 3,9 4,1 4,1 3,9
Belgie 5,6 4,8 3,7 3,2 3,7 3,7 4,1 4,4
ČR 2 3,2 4,2 4,2 3,7 3,8 4,2 4,2
Dánsko 1,3 1,1 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 1,1
Německo 4,5 4,1 3,7 3,7 3,9 4,5 5,4 5
Estonsko 4,2 5 5,9 6 5,4 4,6 5 4,2
Řecko 5,8 6,5 6,2 5,5 5,3 5,3 5,6 5,1
Španělsko 7,5 5,7 4,6 3,7 3,7 3,7 3,4 2,2
Francie 4,5 4,1 3,5 3 3,1 3,7 3,9 3,9
Irsko 3,9 2,4 1,6 1,3 1,4 1,6 1,6 0,5
Itálie 6,8 6,7 6,3 5,7 5,1 4,9 4 3,9
Kypr 1,2 0,8 0,8 1 1,2 1,2
Lotyšsko 7,9 7,6 7,9 7,2 5,5 4,4 4,6 4,1
Litva 7,5 5,3 8 9,3 7,2 6 5,8 4,3
Lucembursko 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2
Maďarsko 4,2 3,3 3,1 2,6 2,5 2,4 2,7 3,2
Malta 4,4 3,7 3,3 3,2 3,4 3,4
Nizozemsko 1,5 1,2 0,8 0,6 0,7 1 1,6 1,9
Rakousko 1,3 1,2 1 0,9 1,1 1,1 1,3 1,3
Polsko 4,7 5,8 7,4 9,2 10,9 11 10,3 10,2
Portugalsko 2,2 1,8 1,7 1,5 1,7 2,2 3 3,7
Slovinsko 3,3 3,3 4,1 3,7 3,5 3,5 3,2 3,1
Slovensko 6,5 7,8 10,3 11,3 12,2 11,4 11,8 11,7
Finsko 4,1 3 2,8 2,5 2,3 2,3 2,1 2,2
Švédsko 2,6 1,9 1,4 1 1 1 1,2 1,2
V. Británie 1,9 1,7 1,4 1,3 1,1 1,1 1 1
Bulharsko 9,4 12,1 12 8,9 7,2 6
Rumunsko 2,3 2,8 3,5 3,2 4 4,2 4,5 4,4

Zdroj: Employment in Europe 2006. Brussel: European Commission, 2006.
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Příloha č. 3

Roční růst hrubého domácího produktu EU, USA a Japonska (%)

Roky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
EU 15 2,9 3 3,9 1,9 1,1 1,1 2,3 1,5
USA 4,2 4,5 3,7 0,8 1,6 2,7 4,2 3,5
Japonsko -1,8 -0,2 2,9 0,4 0,1 1,8 2,3 2,6

Zdroj: Employment in Europe 2006. Brussel: European Commission, 2006.



Příloha č. 4

Celková zaměstnanost v členských zemích EU (%)

Roky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
EU 15 61,4 62,5 63,4 64 64,2 64,3 64,7 65,2
EU 25 61,2 61,9 62,4 62,8 62,8 62,9 63,3 63,8
Belgie 57,4 59,3 60,5 59,9 59,9 59,6 60,3 61,1
ČR 67,3 65,6 65 65 65,4 64,7 64,2 64,8
Dánsko 75,1 76 76,3 76,2 75,9 75,1 75,7 75,9
Německo 63,9 65,2 65,6 65,8 65,4 65 65 65,4
Estonsko 64,6 61,5 60,4 61 62 62,9 63 64,4
Řecko 56 55,9 56,5 56,3 57,5 58,7 59,4 60,1
Španělsko 51,3 53,8 56,3 57,8 58,5 59,8 61,1 63,3
Francie 60,2 60,9 62,1 62,8 63 63,3 63,1 63,1
Irsko 60,6 63,3 65,2 65,8 65,5 65,5 66,3 67,6
Itálie 51,9 52,7 53,7 54,8 55,5 56,1 57,6 57,6
Kypr 65,7 67,8 68,6 69,2 68,9 68,5
Lotyšsko 59,9 58,8 57,5 58,6 60,4 61,8 62,3 63,3
Litva 62,3 61,7 59,1 57,5 59,9 61,1 61,2 62,6
Lucembursko 60,5 61,7 62,7 63,1 63,4 62,2 62,5 63,6
Maďarsko 53,7 55,6 56,3 56,2 56,2 57 56,8 56,9
Malta 54,2 54,3 54,4 54,2 54 53,9
Nizozemsko 70,2 71,7 72,9 74,1 74,4 73,6 73,1 73,2
Rakousko 67,9 68,6 68,5 68,5 68,7 68,9 67,8 68,6
Polsko 59 57,6 55 53,4 51,5 51,2 51,7 52,8
Portugalsko 66,8 67,4 68,4 69 68,8 68,1 67,8 67,5
Slovinsko 62,9 62,2 62,8 63,8 63,4 62,6 65,3 66
Slovensko 60,6 58,1 56,8 56,8 56,8 57,7 57 57,7
Finsko 64,6 66,4 67,2 68,1 68,1 67,7 67,6 68,4
Švédsko 70,3 71,7 73 74 73,6 72,9 72,1 72,5
V. Británie 70,5 71 71,2 71,4 71,3 71,5 71,6 71,7
Bulharsko 50,4 49,7 50,6 52,5 54,2 55,8
Rumunsko 64,2 63,2 63 62,4 57,6 57,6 57,7 57,6

Zdroj: Employment in Europe 2006. Brussel: European Commission, 2006.
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Příloha č. 5

Zaměstnanost žen v členských státech EU (%)

Roky 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
EU 15 51,6 53 54,1 55 55,6 56 56,8 57,4
EU 25 51,8 52,9 53,6 54,3 54,7 55 55,7 56,3
Belgie 47,6 50,4 51,5 51 51,4 51,8 52,6 53,8
ČR 58,7 57,4 56,9 56,9 57 56,3 56 56,3
Dánsko 70,2 71,1 71,6 72 71,7 70,5 71,6 71,9
Německo 55,8 57,4 58,1 58,7 58,9 58,9 59,2 59,6
Estonsko 60,3 57,8 56,9 57,4 57,9 59 50 62,1
Řecko 40,5 41 41,7 41,5 42,9 44,3 45,2 46,1
Španělsko 35,8 38,5 41,3 43,1 44,4 46,3 48,3 51,2
Francie 53,1 54 55,2 56 56,7 57,3 57,4 57,6
Irsko 49 52 53,9 54,9 55,4 55,7 56,5 58,3
Itálie 37,3 38,3 39,6 41,1 42 42,7 45,2 45,3
Kypr 53,5 57,2 59,1 60,4 58,7 58,4
Lotyšsko 55,1 53,9 53,8 55,7 56,8 57,9 58,5 59,3
Litva 58,6 59,4 57,7 56,2 57,2 58,4 57,8 59,4
Lucembursko 46,2 48,6 50,1 50,9 51,6 50,9 51,9 53,7
Maďarsko 47,2 49 49,7 49,8 49,8 50,9 50,7 51
Malta 33,1 32,1 33,9 33,6 32,7 33,7
Nizozemsko 60,1 62,3 63,5 65,2 66,2 66 65,8 66,4
Rakousko 58,8 59,6 59,6 60,7 61,3 61,6 60,7 62
Polsko 51,7 51,2 48,9 47,7 46,2 46 46,2 46,8
Portugalsko 58,2 59,4 60,5 61,3 61,4 61,4 61,7 61,7
Slovinsko 58,6 57,7 58,4 58,8 58,6 57,6 60,5 61,3
Slovensko 53,5 52,1 51,5 51,8 51,4 52,2 50,9 50,9
Finsko 61,2 63,4 64,2 65,4 66,2 65,7 65,6 66,5
Švédsko 67,9 69,4 70,9 72,3 72,2 71,5 70,5 70,4
V. Británie 63,6 64,2 64,7 65 65,2 65,3 65,6 65,9
Bulharsko 46,3 46,8 47,5 49 50,6 51,7
Rumunsko 58,2 57,5 57,5 57,1 51,8 51,5 52,1 51,5

Zdroj: Employment in Europe 2006. Brussel: European Commission, 2006.
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Příloha č . 6

Zaměstnanost starších pracovníků (55-64 let) ve státech EU (%)

Roky 1998 1999 2000
EU 15 36,6 37,1 37,8
EU 25 35,8 36,2 36,6
Belgie 22,9 24,6 26,3
ČR 37,1 37,5 36,3
Dánsko 52 54,5 55,7
Německo 37,7 37,8 37,6
Estonsko 50,2 47,5 46,3
Řecko 39 39,3 39
Španělsko 35,1 35 37
Francie 28,3 28,8 29,9
Irsko 41,7 43,7 45,3
Itálie 27,7 27,6 27,7
Kypr 49,4
Lotyšsko 36,3 36,6 36
Litva 39,5 40,9 40,4
Lucembursko 25,1 26,4 26,7
Maďarsko 17,3 19,4 22,2
Malta 28,5
Nizozemsko 33,9 36,4 38,2
Rakousko 28,4 29,7 28,8
Polsko 32,1 31,9 28,4
Portugalsko 49,6 50,1 50,7
Slovinsko 23,9 22 22,7
Slovensko 22,8 22,3 21,3
Finsko 36,2 39 41,6
Švédsko 63 63,9 64,9
V. Británie 49 49,6 50,7
Bulharsko 20,8
Rumunsko 51,5 49,6 49,5

Zdroj: Employment in Europe 2006.

2001 2002 2003 2004 2005
38,8 40,2 41,7 42,5 44,1
37,5 38,7 40,2 41 42,5
25,1 26,6 28,1 30 31,8
37,1 40,8 42,3 42,7 44,5

58 57,9 60,2 60,3 59,5
37,9 38,9 39,9 41,8 45,4
48,5 51,6 52,3 52,4 56,1
38,2 39,2 41,3 39,4 41,6
39,2 39,6 40,7 41,3 43,1
31,9 34,7 36,8 37,3 37,9
46,8 48 49 49,5 51,6

28 28,9 30,3 30,5 31,4
49,1 49,4 50,4 49,9 50,6
36,9 41,7 44,1 47,9 49,5
38,9 41,6 44,7 47,1 49,2
25,6 28,1 30,3 30,4 31,7
23,5 25,6 28,9 31,1 33
29,4 30,1 32,5 31,5 30,8
39,6 42,3 44,3 45,2 46,1
28,9 29,1 30,3 28,8 31,8
27,4 26,1 26,9 26,2 27,2
50,2 51,4 51,6 50,3 50,5
25,5 24,5 23,5 29 20,7
22,4 22,8 24,6 26,8 30,3
45,7 47,8 49,6 50,9 52,7
66,7 68 68,6 69,1 69,4
52,2 53,4 55,4 56,2 56,9

24 27 30 32,5 34,7
48,2 37,3 38,1 36,9 39,4

Brussel: European Commission, 2006.
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Příloha č. 7

r v
Programy rekvalifikace Úřadu práce v České Lípě pro uchazeče 

o práci

A. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND -  investice do lidských zdrojů 

Národní projekty:

1. Příprava na práci v Libereckém kraji

Realizátor projektu : S-COMP Centre CZ s.r.o.
Cíl projektu -  pomoci dlouhodobě nezaměstnaným osobám se zdravotním 
postižením nebo zdravotním omezením se začleněním na trhu práce.
Cílová skupina -  projekt je určený pro osoby se zdravotním postižením nebo 
zdravotním omezením, dlouhodobě nezaměstnané / evidence déle než 12 měsíců / 
nebo osoby do 25 let věku / evidence déle než 6 měsíců / v evidenci úřadů práce 
v Libereckém kraji.
Aktivity projektu : individuální poradenství, trénink motivace, pracovní diagnostika, 
motivační kurs, rekvalifikace, vytvoření nových pracovních míst.
Trvání projektu -  do října 2007.
Informace o projektu na http://www.scomp.cz/

2. Návrat do práce v Libereckém kraji

Realizátor projektu: CC Systems a.s.
Cíl projektu -  zajistit rychlé začlenění dlouhodobě nezaměstnaných osob s vyšším 
než základním vzděláním na trh práce.
Cílová skupina -  osoby dlouhodobě nezaměstnané s dobrým zdravotním stavem a 
minimálně středním vzděláním, osoby do 25 let věku v evidenci ÚP nad 6 měsíců, 
osoby nad 25 let v evidenci ÚP nad 12 měsíců.
Aktivity projektu : poradenské činnosti, osobnostní diagnostika, bilanční 
diagnostika, rekvalifikace, zprostředkování pracovního uplatnění.
Trvání projektu -  do prosince 2007.
Informace o projektu na http://www.ccsvstem.cz/ccsystem/sep/sep uvod.php

3. Najdi si práci v Libereckém kraji

Realizátor projektu: ATTEST s.r.o.
Cíl projektu -  rekvalifikace v oboru odpovídajícím Vašim představám a 
schopnostem, následné umístění v prosperujících firmách.
Cílová skupina -  osoby, které jsou v evidenci ÚP krátkodobě, tj. do 6 měsíců a 
zájemci o zaměstnání. Trvání projektu -  duben 2007 až květen 2008.
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Grantové projekty:

1. Regionální centra pomoci a mobility

Realizátor projektu: CAR CLUB s.r.o.
Cíl projektu -  komplexní řešení znevýhodněné pozice zdravotně handicapovaných 
osob evidovaných na úřadech práce.
Cílová skupina -  osoby se zdravotním postižením v evidenci úřadu práce s 
minimálně středním vzděláním.
Aktivity projektu: bilanční diagnostika, rekvalifikace.
Trvání projektu -  do června 2008.
Informace o projektu na http://www.carclub.cz/ rcpm.html

2. Druhá šance

Realizátor projektu: Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf.
Cíl projektu -  vytvoření uceleného a komplexního systému vzdělávání pro uchazeče 
a zájemce o zaměstnání, zaměstnance ohrožené nezaměstnaností a osoby 
dlouhodobě nezaměstnané či ohrožené nezaměstnaností.
Cílová skupina -  nezaměstnaní se základním nebo středním vzděláním, zájemci o 
zaměstnání, osoby ohrožené nezaměstnaností.
Aktivity projektu: bilanční diagnostika, poradenství, rekvalifikace -  zahájené v 
lednu 2007 a v září 2007.
Trvání projektu -  do června 2008.
Informace o projektu na http://www.sosvdf.cz/projekty druhs.htm

3. Program dlouhodobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením 
rekvalifikace-praxe-zaměstnání nebo sebezaměstnání -  CARENET II

Realizátor projektu: Regioinfo spol. s.r.o. Liberec, AABYSS s.r.o. Liberec, APIS 
Nymburk, spol. s.r.o., RPIC Teplice s.r.o., RPIC Pardubice s.r.o.
Cíl projektu -  snaha o propojení motivace, rekvalifikace, řízené praxe a pracovního 
uplatnění.
Cílová skupina -  osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby ohrožené dlouhodobou 
nezaměstnaností, uchazeči o zaměstnání, zaměstnanci ohrožení nezaměstnaností. 
Aktivity projektu: bilanční diagnostika, poradenství, rekvalifikace -  Základy 
obsluhy osobního počítače, Administrativní pracovník, Pracovník jakosti, Základy 
podnikání, Obsluha osobního počítače, Environmentální manager, Pracovník BOZP, 
Řidič motorových vozíků.
Trvání projektu -  do června 2008.
Informace o projektu na http://www.regioinfo.cz/

4. Vícestupňová podpora žen textilního a oděvního průmyslu ohrožených 
nezaměstnaností v důsledku liberalizace světového obchodu textilem

Realizátor projektu: AHRA-Consulting s.r.o.
Cíl projektu -  snižování bariér znesnadňujících účast na trhu práce ženám textilního 
a oděvního průmyslu ohrožených nezaměstnaností nebo již zaměstnaných z titulu 
propuštění z firem daného odvětví a prevence zvyšování podílu nezaměstnaných žen
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na celkovém počtu nezaměstnaných v České republice.
Cílová skupina -  ženy se základním vzděláním, ženy v předdůchodovém věku, 
uchazečky o zaměstnání a zájemkyně o zaměstnání z řad žen textilního průmyslu, 
ženy začínající podnikatelky uvolněné ze zaměstnání ve firmách textilního a 
oděvního průmyslu.
Aktivity projektu: analýzy, průzkumy sociálního prostředí a monitorování vývoje 
situace v textilním a oděvním průmyslu, semináře, poradenství, motivační aktivity a 
trénink dovedností snižující míru stresu a zvyšující aktivní zapojení účastnic při 
řešení nepříznivé životní situace, rekvalifikace zvyšující kvalifikaci žen a 
odstraňující bariéry rovného přístupu k zaměstnání na trhu práce.
Trvání projektu -  do prosince 2007.
Informace o projektu na http://www.a-hra.cz/

v v
5. Komunitní centrum Českého Švýcarska

Realizátor projektu: České Švýcarsko o.p.s.
Cíl projektu -  vznik efektivního a fungujícího systému celoživotního a profesního 
vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a v oblasti péče o krajinu a kulturní památky. 
Cílová skupina -  absolventi středních a vysokých škol, zaměstnanci ohrožení ztrátou 
zaměstnání, nezaměstnaní z důvodu restrukturalizace, ženy po rodičovské dovolené. 
Aktivity projektu: profesní a rekvalifikační kursy, poradenské centrum pro 
podnikatele.
Trvání projektu -  do srpna 2008.
Informace o projektu na http://www.ceskesvycarsko.cz/

6. Vzdělávací program pro nezaměstnané ženy a ženy na rodičovské dovolené 
v regionu Novoborsko

Realizátor projektu: Obec Okrouhlá, NTI-constulting s.r.o. Liberec.
Cíl projektu -  připravit pro uplatnění na trhu práce ženy, většinou matky dětí 
školního věku, které samy mají řadu přenositelných dovedností a kompetencí, ale 
velmi často se nedokáží prezentovat a prosadit na trhu práce. Cílem je aktivizovat 
tuto skupinu v zájmu zlepšení sebehodnocení a schopnosti sebeprezentace, cílem je 
také získání nových dovedností a znalostí, uplatnitelných na trhu práce.
Cílová skupina -  nezaměstnané ženy, matky na rodičovské dovolené, ženy vracející 
se na trh práce.
Aktivity projektu: skupinové poradenství, tréninky komunikace, motivační aktivity, 
kvalifikační kursy.
Trvání projektu -  do konce roku 2007.
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B. INTERREG IIIA -  iniciativa Společenství EU -  přeshraniční spolupráce

1. Společná kvalifikace českých a německých mladých lidí pro novou pracovní 
perspektivu v Euroregionu Labe-Elbe

Realizátor projektu: Donner+Partner GmbH Sachsen -  ZENTRUM FüR BILDUNG 
UND ARBEIT Görlitz.
Cíl projektu -  společná kvalifikace 24 českých a německých nezaměstnaných 
mladých lidí, kteří budou mít možnost uplatnění v oblasti prodeje, turistiky a 
pohostinství.
Cílová skupina -  nezaměstnaní absolventi odborných středních škol s technickým 
nebo ekonomickým zaměřením z obou zemí.
Aktivity projektu: jazyková odborná příprava, rekvalifikace, praxe.
Trvání projektu -  do dubna 2008 -  navazuje na pilotní projekt -  další vzdělávací 
část projektu bude zahájená v září 2007.
Informace o projektu na www.ssposcl.cz/Interreg/

10

http://www.ssposcl.cz/Interreg/

