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1. Úvod
Zaměstnanost

není

jen

kategorií

makroekonomickou,

ale

i

mikroekonomickou a sociální a jako taková, má závažné dopady na život téměř
každého člověka. Většině členů společnosti zaměstnání zaručuje příjem, na němž
je závislá jak jejich životní úroveň, tak společenský status, uznání druhých a často
i pocit seberealizace. V užším pojetí zaměstnáním rozumíme konkrétní pracovní
poměr, tedy právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, sjednaný na
základě platných právních předpisů. Oblast pracovněprávních vztahů upravuje
především zákoník práce.
V roce 1997 se nejvyšší představitelé EU v Amsterodamu a později
v Lucemburku a Lisabonu shodli na společném přístupu k otázkám zaměstnanosti.
Koordinace politiky zaměstnanosti členských států EU přešla do kompetence
Evropské komise. Ta vyhlašuje i společné cíle politiky zaměstnanosti, jejich
realizace zůstává v kompetenci členských států EU. Dle doporučení Rady EU ze
dne 22.7.2003 je nutné sociální politiku členských států EU provádět tak, aby byla
důsledně snižována

míra nezaměstnanosti, snižovány regionální

rozdíly

nezaměstnanosti a zvyšována kvalita nabízených pracovních míst. Každá
z členských zemí dle programu EU by měla své sociální politiky směřovat
k aktivní složce (zajištění plné zaměstnanosti, kvality a produktivity práce a
sociální soudržnosti a začlenění) a preventivní složce (nezaměstnané a neaktivní
osoby znovu a včasně začlenit do trhu práce).
Cílem této bakalářské práce je zmapování, charakteristika a především
srovnání státních politik zaměstnanosti v ČR a ve Francii. Autorka práce se
chce zaměřit na orgány, které zajišťují politiku zaměstnanosti a také na opatření,
kterými se oba státy snaží zvýšit zaměstnanost občanů a dát tak každému jedinci
možnost začlenit se do pracovního procesu.
Zaměstnání má pro člověka, žijícího ve středoevropské sociokulturní
oblasti, značnou hodnotu. Motivy k práci mohou být různé a mohou mít
individuálně rozmanité, relativní významy jako např. to, že člověku přináší
smysluplnou

aktivitu,

seberealizaci,

získání

žádoucí

sociální

pozice,

sebepotvrzení, peníze za činnost, která přináší pocit užitečnosti a společenské
ocenění. Finanční samostatnost a

nezávislost
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na společnosti, rodině, je

potvrzením dospělosti. V zaměstnání má člověk možnost navázat celou řadu
kontaktů, stýká se s různými lidmi.
Pro

naprostou

většinu

populace

v

České

republice

představuje

nezaměstnanost nový problém, se kterým se do roku 1989 nesetkali.

Lidé

nedovedou tento problém řešit, a proto na ně působí jako silně stresující faktor.
Děje se tak ve větší míře než v ostatních zemích, kde je nezaměstnanost běžnějším
jevem, součástí standardní životní zkušenosti jedince. Nezaměstnaný člověk se
dostává mimo oblast normy, je v naší společnosti vnímán jako výjimečný, sociálně
pasivní, ,jiný" a o to silnější jsou reakce společnosti na něj. Ztráta zaměstnání
vyvolává psychické změny a somatické reakce jedince, který se musí se svou
novou situací vyrovnat.
Při dlouhodobé nezaměstnanosti

dochází ke změně životního

stylu

v důsledku ekonomického omezení, sociální izolace i pod vlivem ztráty stabilní
struktury denního programu. Proměna životního stylu je adaptací na situaci
definovatelnou jako „málo prostředků a mnoho času". (Vágnerová, 1999, str.404)
Nezaměstnaní uvádí, že pro ně znovu získání zaměstnaní je synonymem začít
znovu žít. S rolí nezaměstnaného je spojena řada povinností a očekávání
sociálního, resp. institucionálního charakteru. Očekává se, že tyto povinnosti bude
nezaměstnaný plnit. Odmítavý postoj společnosti obyčejně přispívá k tomu, že
člověk, který nemůže najít práci (i když ji hledá), má pocit ponížení, viny,
méněcennosti a beznaděje, spojený mnohdy s depresivním a pesimistickým
laděním. „ Mnozí nezaměstnaní prožívají úzkost a pocity ambivalence

ve vztahu

k podpoře, kterou ekonomicky potřebují, ale sociálně je pro ně těžko

přijatelná,

protože potvrzuje jejich druhořadý status ". (Vágnerová, 1999, str.406)
Podle Vágnerové (1999) nezaměstnanost neohrožuje všechny skupiny lidí
ve stejné míře a rovněž nevyvolává zcela totožné reakce. Riziko nezaměstnanosti
ovlivňuje zejména vzdělání, věk, pohlaví a příslušnost k určité sociální
kategorii. V neposlední řadě je nezaměstnanost jednoho z členů rodiny zátěžovou
situací pro celou rodinu. Za určitých okolností může vést ke krizi a následujícímu
rozpadu rodiny či jiným sociálním efektům. V tomto smyslu je nezaměstnanost
zásadní sociální otázkou.
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1.1 Politika zaměstnanosti a její vazba na sociální a hospodářskou politiku
Politika zaměstnanosti je považována buď za jednu z oblastí sociální
politiky nebo také za samostatnou oblast národohospodářské politiky státu, která
je v těsné vazbě na sociální politiku 1 . Sociální politika je spojena s postavením lidí
ve společnosti a proto může pozitivně ovlivňovat jejich chování a jednání.
Sociální politika podporuje rozvoj, uplatnění znalostí lidí a různé formy
participace na podnikání a hospodaření. Poskytuje také ochranu lidem, kteří
nejsou schopni obstát před tvrdou tržní konkurencí. 2 Východisko pro sociální
politiku na trhu práce je ochrana jednotlivců před nezaměstnaností a snaha
státu zabezpečovat plnou zaměstnanost v tom smyslu, že míra nezaměstnanosti
v ekonomice je rovna přirozené míře nezaměstnanosti a tudíž v ekonomice
neexistuje nedobrovolná nezaměstnanost. 3 Existují různé typy nezaměstnanosti a
ty mají rozdílné příčiny. Nezaměstnanost je stav, ve kterém člověk schopný
práce a ochotný pracovat nemá placené zaměstnání. Obvykle používaným
kritériem ochoty pracovat jsou kontakty s úřadem práce, resp. s potenciálním
zaměstnavatelem. Nezaměstnanost patří v ČR k novým sociálním problémům,
protože před rokem 1989 měli občané povinnost pracovat. 4 Pokud se vládní
politika zaměří proti jednomu typu nezaměstnanosti neznamená to, že tím bude
snižovat i ostatní typy nezaměstnanosti. Po 2.světové válce bylo hlavním cílem
hospodářských
nezaměstnanosti.

politik

většiny

Jenže

vládní

vlád

vyspělých

opatření

ekonomik

zaměřená

na

snižování

míry

snižování

míry

nezaměstnanosti mohou vytvářet vážné inflační tlaky a vést k růstu cenové
hladiny. 5
Sociální

politika

se

snaží

o

zvýšení

výkonnosti

ekonomiky

prostřednictvím lepšího uplatnění schopností lidí a také se snaží o humanizaci
společnosti tak, aby byly uspokojeny sociální potřeby členů společnosti. Mezi
subjekty sociální politiky řadíme státní orgány zaměstnanecké, odborové a
samosprávné, zaměstnavatelské, dále občanské iniciativy a samozřejmě rodiny.

1

ŠLAPÁK, T. ed al. 2006
K R E B S , V. ed al. 1991
3
URBAN, L. ed al. 1994
4
VÁGNEROVÁ, M., 2002
5
SOJKA, M. ed al. 2006
2

7

Podstata sociální politiky spočívá v tom, že se snaží optimálně vyřešit
rozpor mezi zainteresovanými

hospodářskými a sociálními subjekty. Sociální

politika je natolik spjatá s hospodářskou politikou, že je nelze zkoumat a
v praxi realizovat odděleně. V teorii i v praxi považujeme sociální politiku za
součást hospodářské politiky. Vazba hospodářské politiky a sociální politiky je tak
úzká, protože úspěch hospodářské politiky závisí na tom, jak jsou lidé připraveni a
motivováni k odpovědné činnosti a jaké mají možnosti uplatnit své dovednosti
v pracovním procesu a ve společnosti/'
Práce má v životě člověka nezastupitelné postavení. Dnes se právo na práci
chápe jako jedno ze základních lidských práv.7 Práce je jednou z důležitých
podmínek důstojné existence člověka, která mu zároveň přináší materiální
prospěch.

Zároveň

v něm

zanechává

pocit

seberealizace

a

společenské

v

užitečnosti. Člověk je díky práci vřazen do sítě sociálních vztahů, může
realizovat své sny, ctižádostivost, přináší mu sebcuplatnění, sebeúctu. Práce
tedy nepřináší jen hmotné statky, ale zároveň umožňuje navazování vztahu
s jinými lidmi, navazování přátelství. Během konání svých pracovních úkolů
může jednotlivec objektivně hodnotit své schopnosti a získat tak pozitivní pocit,
že je k této práci odborně kompetentní. Při práci se zároveň člověk srovnává
s ostatními jedinci a tím se rozvíjí osobní identita. Z mentálně hygienického
hlediska poskytuje práce odvod přebytečné tělesné a duševní energie. 8 Ztráta
zaměstnání působí na člověka velmi negativně. Ztráta práce znamená v naší
kultuře zásah do života. Znamená také traumatizující existenciální zážitek a to i
přes to, že stát nám umožní relativně slušný život, máme více volného času na
sebe, partnera, rodinu, přátele. Práce je pro většinu lidí samozřejmost, která přináší
v

radost a naplnění. Člověk si uvědomí co mu práce přinášela až když ji ztratí.
Nedobrovolné vyřazení práce ze života člověka má negativní sociální,
psychologické i zdravotní následky.

9

V důsledku nezaměstnanosti vzniká také

velmi často ztráta společenského postavení a prestiže. Mladí lidé ztrácejí díky
nezaměstnanosti naději na vybudování dobré pracovní, rodinné a životní
6

K R E B S , V. ed al. 1991
URBAN, L. ed al. 1994
8
BUCHTOVÁ, B. ed al. 2002
9
BUCHTOVÁ, B. ed al. 2002
7

8

existence.

Nezaměstnaní

ztrácejí

sebedůvěru,

smysl

života 10 ,

bojí

se

budoucnosti a v případě ekonomických potíží se mohou dopouštět trestné
činnosti. Práce je v naší společnosti spojována s vysokou společenskou a osobní
hodnotou. Navíc okolí vnímá ztrátu zaměstnání jako životní selhání jedince."
Významní teoretikové sociální politiky jako například William Henry Beveridge
nebo přední představitel české školy sociální politiky Karel Engliš považují
nezaměstnanost za sociální zlo, kterému je třeba čelit. Proto má politika
zaměstnanosti velký význam pro každou progresivní národohospodářskou
politiku. Úspěšnost či neúspěšnost politiky zaměstnanosti posuzujeme podle míry
nezaměstnanosti charakterizovanou procentem nezaměstnaných z obyvatelstva,
kteří jsou v ekonomicky aktivním věku a kteří chtějí a mohou pracovat.
Zaměstnanost a nezaměstnanost jsou důležitými společenskými jevy, které
musí být v souladu s daným sociálním systémem a s uplatňovanou sociální
politikou. Politika zaměstnanosti je nedílnou součástí národohospodářské politiky
státu, která se neustále mění a vyvíjí. Nasvědčuje tomu i vývoj právních institutů,
•
12
které jí upravují.

v

2. Česká republika
2.1 Státní politika zaměstnanosti
Státní

politiku

zaměstnanosti

vymezuje

zákon

č.435/2004

Sb.,

o

zaměstnanosti, který nabyl účinnosti dne 1. 10. 2004. Tento zákon stanovuje
postup k dosažení cílů politiky státu v oblasti zaměstnanosti. Každý občan má
právo na zaměstnání bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk,
náboženství, politické nebo jiné smýšlení, členství v politických stranách nebo
příslušnost k politickým hnutím, národnost, etnický nebo sociální původ,
majetek, zdravotní stav nebo věk. Státní politika zaměstnanosti se snaží o
dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, o

10
11
12

ŠLAPÁK, T. ed al. 2006
BUCHTOVÁ, B. ed al. 2002
ŠLAPÁK, T. ed al. 2006
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produktivní využití zdrojů pracovních sil, o zabezpečení práva občanů na
zaměstnání.
V České republice se touto činností zabývají Ministerstvo práce a
sociálních věcí (MPSV) a úřady práce (ÚP).
MPSV je nadřízeným orgánem ÚP, stanovuje základní přístupy k řešení
problémů nezaměstnanosti, určuje rámcovou koncepci práce ÚP.

2.1.1. Úřad práce

Úřad práce se zabývá:
•

sledováním a hodnocením stavu na trhu práce, zpracovává prognózu
vývoje zaměstnanosti ve svém územním obvodu, přijímá opatření k
ovlivnění nabídky a poptávky;

•

informováním

občanů

o

možnostech

získání

zaměstnání,

odborné

přípravy a rekvalifikace, informuje zaměstnavatele o volných zdrojích
pracovních sil;
•

zprostředkováváním vhodných zaměstnání uchazečům a zájemcům o
zaměstnání;

•

poskytováním občanům poradenské služby spojené s hledáním zaměstnání,
volbou povolání, odbornou výchovou a rekvalifikací;

•

vedením evidence uchazečů, příp. zájemců o zaměstnání, evidence volných
pracovních míst, evidence pracovních povolení vydaných cizincům nebo
osobám bez státní příslušnosti;

•

rozhodováním o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, o přiznání,
odejmutí, zastavení nebo vrácení hmotného zabezpečení;

•

organizováním, zabezpečováním a usměrňováním rekvalifikace uchazečů
o zaměstnání a zájemců o zaměstnání;

•

hmotným podporováním vytváření nových pracovních míst; podporuje
vytváření

a

provoz

chráněných

pracovních

míst

pracovních dílen pro občany se zdravotním postižením;
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a

chráněných

•

vydáváním a odnímáním povolení k zaměstnávání osobám, které nejsou
státními občany České republiky a občany Evropské unie ani jeho
rodinnými příslušníky;

•

spoluprácí s institucemi ovlivňujícími trh práce se zaměstnavateli při přijetí
uchazečů do zaměstnání, při umísťování uvolněných zaměstnanců v
důsledku strukturálních změn, organizačních a racionalizačních opatřeních,
s orgány sociálního zabezpečení, státní zdravotní správy a ostatními
orgány státní správy;

•

kontrolováním dodržování závazných právních předpisů včetně mzdových
předpisů, ukládáním pokuty při zjištění jejich porušení,

•

vyřizováním stížností občanů;

•

hospodařením s finančními prostředky určenými na zabezpečení státní
politiky zaměstnanosti a provoz úřadů práce. 13

2.2 Aktivní politika zaměstnanosti
Hlavní náplní aktivní politiky zaměstnanosti je zřizování
pracovních

míst.

Zaměstnavatelům

jsou

poskytovány

příspěvky,

nových
pokud

zaměstnají uchazeče o zaměstnání. Příspěvek získává i uchazeč samotný při
zahájení samostatné výdělečné činnosti a rekvalifikace. 14
Aktivní

politika

zaměstnanosti

podporuje

strukturální

změny

zaměstnanosti a sociálně ekonomický rozvoj v regionu, směřuje k dosažení
rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, podporuje rozvoj
samostatně výdělečné činnosti, hmotně stimuluje podnikatele a zaměstnavatele
při zřizování nových pracovních míst, podporuje rekvalifikační projekty,
podněcuje k hledání a vytváření nových pracovních míst a tvorbou pracovních
příležitostí nabízí možnost pracovního uplatnění uchazečům o zaměstnání.1"^
Aktivní

politika

zaměstnanosti

zahrnuje

širokou

škálu

poradensko-

informačních služeb orientovaných zejména na zaměstnání, volbu a změnu
13

Oficiální portál pro podnikání a export, [on Line]c. 1997, poslední revize 2.11.2004 [9.10.2008].
Dostupné z <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/koncepce-a-politiky/statni-politikazamestnanosti/1000502/19877/>.
14
Fondy evropské unie, [on Line]c. 2003, poslední revize 2007 [ 9.10.2008], Dostupné z
<http://www.strukturalni-fondy.cz/jpd3/4-l-priorita-l-aktivni-politika-zamestnanosti>.
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povolání a další profesní vzdělávání zabezpečované zejména Job

kluby,

motivační kurzy, zprostředkování, aktivní spolupráci se zaměstnavateli. 16

2.2.1. Rizikové skupiny
Mezi

rizikové

skupiny

z

hlediska

trhu

práce,

patří

dlouhodobě

nezaměstnaní, osoby se zdravotním postižením, občané starší 50 let (především
ženy), matky s malými dětmi, osoby bez nebo s nízkou úrovní kvalifikace, ale také
absolventi základních a středních škol. 17 Absolventem se podle platné legislativy
ČR ( MPSV ČR 35/1997 )rozumí označení občana, který úspěšně ukončil studium
na střední nebo vyšší škole, případně na středním odborném učilišti, a to po dobu
dvou let od ukončení studia.
Doba, po kterou byl případně zaměstnán nebo vykonával samostatně
výdělečnou činnost, nesmí překročit dva roky, nemá-li ztratit nárok na podporu
státu při vstupu na pracovní trh. Pro absolventa jsou zřizována zvláštní pracovní
místa dotovaná úřadem práce a jsou jim organizovány odborné stáže. „Vychází se
při tom z ověřené zkušenosti, že absolvent bez praxe se na trhu práce

uplatňuje

mnohem hůře než absolvent s praxí." ( Matoušek, 2003, str.21)

2.2.2. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti:

a) rekvalifikace
b) investiční pobídky
c) veřejně prospěšné práce
d) společensky účelná pracovní místa
e) překlenovací příspěvek
f) příspěvek na dopravu zaměstnanců
g) příspěvek na zapracování
h) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

16

Fondy evropské unie, [on Lineje. 2003, poslední revize 2007 [ 9.10.2008], Dostupné z
<http://www.strukturalni-fondy.cz/jpd3/4-l-priorita-l-aktivni-politika-zamestnanosti>.
17
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Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je i poradenství a cílené programy
k řešení zaměstnanosti.
a) Rekvalifikace
Úřady práce zabezpečují rekvalifikaci pro uchazeče nebo zájemce o
zaměstnání v případech, kdy struktura poptávky trhu práce neodpovídá
struktuře nabídky pracovních sil a případná rekvalifikace umožňuje nové nebo
další uplatnění ve vhodném zaměstnání.
Rekvalifikací se rozumí taková změna dosavadní kvalifikace uchazeče o
zaměstnání, kterou je potřebné zajistit získáním nových znalostí a dovedností
teoretickou nebo praktickou přípravou, umožňující jeho pracovní uplatnění ve
vhodném zaměstnání. Rekvalifikačními kurzy nejsou pouze kurzy, které vedou ke
změně původního povolání, tedy k rekvalifikaci v pravém slova smyslu, ale
všechny kurzy, které zvyšují šance uchazeče získat nové zaměstnání. To
znamená i kurzy, které prohlubují nebo rozšiřují stávající kvalifikaci uchazeče o
nové znalosti a dovednosti žádané na trhu práce. 18 Rekvalifikace řeší situaci, kdy
stát má práce schopné lidi, jejichž kvalifikace však neodpovídá aktuálním
požadavkům trhu práce.
Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní
kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má
být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických
dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání.
Za rekvalifikaci se nepovažuje řádné studium na středních a vysokých
školách.
Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi úřadem práce a
uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich
uplatnění na trhu práce. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady
rekvalifikace. Může mu také poskytnout potřebné finance na úhradu prokázaných
nutných nákladů, spojených s rekvalifikací (stravné, jízdné,nocležné, pojištění).
Rekvalifikaci zajišťuje úřad práce příslušný podle místa uchazeče o zaměstnání

18

Oficiální web České republiky, Dostupné z <http://www.czech.cz/cz/prace/prace-v-cr/aktivnipolitika-zamestnanosti/>.
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nebo zájemce o zaměstnání. (§ 109 zákona o zaměstnanosti, vyhláška MPSV č.
519/2004 Sb.) 19
Rekvalifikace se uskutečňuje formou vzdělávání ve:
•

vzdělávacích programech dalšího profesního vzdělávání,

•

speciálních programech k získání konkrétní pracovní dovednosti,

•

vzdělávacích aktivitách v rámci mezinárodních programů,

•

vzdělávacích programech určených pro uchazeče o zaměstnání, kterým se
věnuje zvýšená pozornost při zprostředkování podle § 33 zákona o
zaměstnanosti,

•

ve školních vzdělávacích programech pro střední vzdělávání v rámci
soustavy oboru vzdělávání,

•

jiných vzdělávacích aktivitách, které směřují k získání nové kvalifikace
nebo rozšíření stávající.
Rekvalifikace může být na základě dohody s úřadem práce prováděna i u

zaměstnavatele
Zaměstnavateli,

v zájmu dalšího
který

provádí

pracovního
rekvalifikaci

uplatnění jeho
svých

zaměstnanců.

zaměstnanců

,

nebo

rekvalifikačnímu zařízení, které pro zaměstnavatele tuto činnost zajišťuje, mohou
být plně nebo částečně hrazeny náklady rekvalifikace zaměstnanců.
b) Investiční pobídky
Investiční pobídkou se rozumí podpora vytváření nových pracovních míst,
rekvalifikace

nebo

školení

nových

zaměstnanců

především

u

velkých

zaměstnavatelů ve formě např. snížení daní, vybudování infrastruktury, zajištění
bydlení pro zaměstnance, pozemků pro stavbu podniku apod. Poskytuje se jen
v oblastech, kde je alespoň průměrná míra nezaměstnanosti. 20

19

Oficiální portál pro podnikání a export, [on Line]c. 1997, poslední revize 2.11.2004 [9.10.2008],
Dostupné z <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/koncepee-a-politiky/statni-politikazamestnanosti/1000502/19877/>.
20

Integrovaný portál MPSV, [on Line]c. 2008, poslední revize 1.5.2006 [12.11.2008], Dostupné z
< http://portal.mpsv.cz>
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Investiční pobídky můžeme rozdělit do 3 podpor:
•

hmotnou

podporu

tvorby

nových

pracovních

míst

a

rekvalifikace

zaměstnanců
•

dotace na rekvalifikace zaměstnanců podle "Rámcového programu pro
podporu vzniku a rozšíření technologických center a center strategických
služeb"

•

hmotnou

podporu

tvorby

nových

pracovních

míst

a rekvalifikace

zaměstnanců podle "Programu pro podporu tvorby nových pracovních míst
v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností" 21
c) Veřejně prospěšné práce
Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti
vytvořené především pro obtížně umístitelné a dlouhodobě

nezaměstnané

uchazeče o zaměstnání evidované ÚP. Obvykle jde o udržovací a úklidové práce
veřejných prostranství a budov. Nejedná-li se o vhodné (ze zdravotních důvodů)
zaměstnání pro nezaměstnaného, může je bez sankce odmítnout. 22
Tato místa vytváří zaměstnavatel na základě písemné dohody s úřadem
práce ke krátkodobému pracovnímu umístění uchazeče o zaměstnání, nejdéle
však na dobu dvanácti po sobě následujících měsíců ode dne sjednaného nástupu
uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru.
Finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnance, který byl
veden v evidenci ÚP, na takto vytvořeném místě může být zaměstnavateli
poskytován až do výše skutečných mzdových nákladů, včetně sociálního a
zdravotního pojištění.

21

Oficiální portál pro podnikání a export, [on Line]c. 1997, poslední revize 2.11.2004 [9.10.2008].
Dostupné z <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/koncepce-a-politiky/statni-politikazamestnanosti/1000502/19877/>.
22
MPSV, [on Line]c. 2008, poslední revize 1.5.2006 [9.10.2008], Dostupné z
<http://www.mpsv.ez/cs/l>.
23
Oficiální portál pro podnikání a export, [on Line]c. 1997, poslední revize 2.11.2004 [9.10.2008],
Dostupné z <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/koncepce-a-politiky/statni-politikazamestnanosti/1000502/19877/>.
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d) Společensky účelná pracovní místa

Účel a charakteristika vytváření společensky účelných pracovních míst
(SÚPM) je vymezena § 113 zákona o zaměstnanosti. 24
Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) jsou taková pracovní místa,
která jsou zřizována obvykle na dobu minimálně dvou let pro uchazeče o
zaměstnání, kterým nelze zajistit jiným způsobem pracovní uplatnění.

25

Na

zřízení těchto míst dává úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Jedná se již o
vhodné zaměstnání pro uchazeče a ten je tedy musí přijmout (v opačném případě
je

vyřazen

z evidence

ÚP

a

není

mu

nadále

vyplácena

podpora

v

nezaměstnanosti).

e) Překlenovací příspěvek

Překlenovací příspěvek může získat uchazeč o zaměstnání, kteří zřídí
SÚPM po dohodě s úřadem práce za účelem výkonu samostatné výdělečné
činnosti.

f) Příspěvek na dopravu zaměstnanců

Příspěvek na dopravu zaměstnanců

může úřad

práce

poskytnout

zaměstnavateli, který zajistí každodenní dopravu svých zaměstnanců do a ze
zaměstnání v případech, kdy hromadnými dopravními prostředky prokazatelně
není provozována doprava vůbec nebo v rozsahu odpovídajícím potřebám
zaměstnavatele. Při poskytování příspěvku na dopravu není rozhodující, zda
zaměstnavatel

zabezpečuje dopravu

sám

nebo

prostřednictvím

sjednaného

soukromého dopravce.
24

Oficiální portál pro podnikání a export, [on Line]c. 1997, poslední revize 2.11.2004 [9.10.2008],
Dostupné z <http://www.bušinessinfo.cz/cz/clanek/koncepee-a-politiky/statni-politikazamestnanosti/1000502/19877/>.
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26
Integrovaný portál MPSV, [on Line]c. 2008, poslední revize 1.5.2006 [12.11.2008], Dostupné z
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g) 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. Zaměstnavateli tento příspěvek nenáleží v
době nepřítomnosti zapracovávaného pracovníka. 27

h) 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. Místo aby je propustil, zaměstná je zaměstnavatel třeba jen na
poloviční úvazek (nebo nějaký čas vůbec nepracují), ale mzdu do původní výše
• •

• 9&

jim doplatí úrad práce a oni si nemusí hledat novou práci.
Přechodem na nový podnikatelský program se rozumí taková změna
výroby nebo poskytování služeb, při které dochází k technologickým změnám,
nebo změna předmětu podnikání zapsaná v obchodním

rejstříku nebo v

živnostenském oprávnění.
Příspěvek lze poskytovat na částečnou úhradu náhrady mzdy maximálně
po dobu 6 měsíců, která zaměstnancům přísluší podle pracovněprávních předpisů.
Měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance může činit maximálně polovinu
minimální mzdy.
ch) Opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) na podporu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením - chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna pro
osoby se zdravotním postižením.
27

Oficiální portál pro podnikání a export, [on Line]c. 1997, poslední revize 2.11.2004 [9.10.2008],
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Chráněné pracovní místo (CHPM) je pracovní místo, které vytvořil
zaměstnavatel pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné
dohody s úřadem práce. Může se jednat i o CHPM v domácnostech osob se
zdravotním postižením. Úřad práce může uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku
na vytvoření CHPM i s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne
vykonávat

samostatnou

výdělečnou

činnost.

CHPM

musí

zaměstnavatel

provozovat minimálně 24 měsíců. Na základě písemné dohody může úřad práce
na takto vytvořená místa poskytnout zaměstnavateli příspěvek na částečnou
úhradu provozních nákladů.
Chráněná pracovní dílna (CHPD) je pracoviště zaměstnavatele, ve
kterém pracuje v průměrném přepočteném stavu nejméně 6 0 % zaměstnanců se
zdravotním postižením a které bylo vymezeno na základě dohody s úřadem
práce. CHPD musí být přizpůsobená pro zaměstnávání osob se zdravotním
postižením

z

hlediska

jejich

specifických

potřeb

např.

z

hlediska

architektonických bariér, sociálního zařízení atd. CHPD musí zaměstnavatel
provozovat minimálně 24 měsíců. Na základě písemné dohody může úřad práce
poskytnout příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPD. 2 9

Co znamená efektivní aktivní politika zaměstnanosti?
Modernizace APZ bývá spojována se zvyšováním její efektivity. Že by
měla být APZ efektivní, o tom panuje všeobecná shoda. Méně už je jasné, co je
tím míněno. Ukazuje se například, že pod pojmem efektivita si lze představit tak
různé věci jako je vynaložení prostředků na APZ úřadem práce v souladu se
všemi normami, nebo zlepšení postavení účastníka APZ na trhu práce měřeno
jeho menším výskytem v pozici nezaměstnaného.
Z hlediska vyjádření skutečného přínosu APZ je klíčové rozlišovat mezi
efektivitou hrubou a čistou. V praxi jsou poměrně snadno zjistitelné hrubé
účinky nějakého nástroje např. na nezaměstnanost (počet uchazečů o zaměstnání
vyřazených z evidence do určité doby od skončení rekvalifikace). Takový efekt
29
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ale nevypovídá o účinku rekvalifikace samotné, protože odchod z evidence
mohl být způsoben řadou faktorů. Dokonce nelze vyloučit, že se rekvalifikace
na tomto odchodu nepodepsala vůbec. Proto je třeba identifikovat čistý efekt, tedy
hrubý (celkový) efekt očištěný od zkreslujících vlivů, který vypovídá o samotném
účinku rekvalifikace. Lze se také setkat s výrazem dopad nebo kauzální dopad.
Pouze čistý efekt/kauzální dopad vypovídá o skutečném přínosu pro účastníka
APZ. Problémem většiny evaluací APZ v ČR je, že ve skutečnosti efektivitu ve
smyslu dopadů nehodnotí a omezují se na výše zmíněné administrativně
účetní vyhodnocení cílů a výstupů (např. porovnání počtu

plánovaných

účastníků programu a skutečně zařazených), ze kterého nelze odvozovat skutečný
přínos.
Dosavadní výsledky hodnocení čistých efektů/dopadů nástrojů APZ v ČR,
ukazují například poměrně slabý a dočasný pozitivní dopad rekvalifikací na
riziko

nezaměstnanosti,

prospěšných

prací

nezaměstnanosti)

v

(jejich

nebo

delším

horizontu

absolvování

poměrně

výrazný

tedy
a

negativní
zvyšuje
trvalejší

dopad
riziko

veřejně
opětovné

pozitivní

dopad

společensky účelných pracovních míst na nezaměstnanost. Nutno podotknout,
že tyto poznatky nelze zobecňovat, protože se vztahují k určitému období, k
tehdejším implementačním podmínkám a vybraným cílovým skupinám. 30

2.3 Pasivní politika zaměstnanosti

Pasivní politikou zaměstnanosti se rozumí různé finanční dávky a
příspěvky, které získávají nezaměstnaní do té doby, než se zařadí zpět do
pracovního procesu. Čím větší je nezaměstnanost, tím víc finančních prostředků
musí stát vydávat. Stát musí nejprve zaplatit pasivní politiku zaměstnanosti
(tzn. různé dávky) a až poté může financovat aktivní politiku zaměstnanosti. Jedná
se o dávky životního minima, minimální mzdy a podpory v nezaměstnanosti,
přičemž jejich výše musí být v rovnováze a při změně jedné se musí změnit

30

Národní vzdělávací fond, dostupné z http://www.nvf.cz/profuturo/2008_4/efektivita.htm
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všechny (systém musí být nastaven tak aby se lidem vyplatilo pracovat, ale aby
měli stále finance na obživu). 31
Podpora v nezaměstnanosti
Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který:
•

vykonával v délce alespoň 12 měsíců (absolventi škol 6 měsíců) v
rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající
povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti (dále jen "předchozí zaměstnání")

•

požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání,
o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti

•

ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není
poživatelem starobního důchodu.

Rozhodným

obdobím

pro

posuzování

nároků

na

podporu

v

nezaměstnanosti jsou poslední 3 roky před zařazením do evidence uchazečů o
zaměstnání.

Do předchozího

zaměstnání

se započítává

i náhradní

doba

zaměstnání, tj. doba:
•

přípravy osoby se zdravotním postižením k práci

•

pobírání plného invalidního důchodu

•

výkonu vojenské základní (náhradní) služby

•

výkonu civilní služby

•

osobní péče o dítě ve věku do 4 let nebo o dítě ve věku do 18 let,
je-li dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou
péči

•

osobní péče o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu
nebo částečně bezmocnou fyzickou osobu starší 80 let, pokud s
uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na

31

MPSV, [on Line]c. 2008, poslední revize 1.5.2006 [9.10.2008]. Dostupné z
<http://www.mpsv.ez/cs/l>.
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své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li osobu, která se pro
účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou
•

výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v rozsahu překračujícím
v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu na základě
smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena
akreditace Ministerstvem vnitra. 32

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění
stanovených

podmínek

ode

dne

podání

písemné

žádosti

o

podporu

v

nezaměstnanosti.
Skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti je
uchazeč o zaměstnání povinen doložit. Ministerstvo práce a sociálních věcí
spustilo od ledna 2009 novelu zákona o podpoře v nezaměstnanosti. Nový systém
by měl být pro nezaměstnané více motivující.
Podpůrci doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti činí nyní u
uchazeče o zaměstnání
•

do 50 let věku 5 měsíců

•

od 50 do 55 let věku 8 měsíců, pokud prokáže alespoň 25 roků
účasti na důchodovém pojištění

•

nad 55 let věku 11 měsíců, pokud prokáže alespoň 30 roků účasti
na důchodovém pojištění (prokáže-li alespoň 25 roků, má nárok na
poskytování podpory v nezaměstnanosti po dobu 9 měsíců). 33

Do podpůrci doby se započítává doba, po kterou byl uchazeč o zaměstnání
vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání, a to v délce tří měsíců ode dne
vyřazení. Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje po
dobu:
•

poskytování starobního důchodu

•

poskytování dávek nemocenského pojištění

•

poskytování podpory při rekvalifikaci

32

MPSV, [on Lineje. 2008, poslední revize 1.5.2006 [9.10.2008j. Dostupné z
<http://www.mpsv.ez/es/3 817>.
33

Aktuálnč.cz,

[on Lineje. 2008, poslední revize 1.9.2007 [2.2.2009], Dostupné z

<http://aktualne.centrum.cz/finanee/penize-a-investice/clanek.phtml?id=625690>.
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Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních třech letech před zařazením
do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrci doba a poté
nastoupil do zaměstnání nebo vykonával výdělečnou činnost zakládající povinnost
odvádět

pojistné na důchodové

zaměstnanosti

po

dobu

alespoň

pojištění a příspěvek
tří

měsíců,

má

na

nárok

státní
na

politiku

podporu

v

nezaměstnanosti po celou podpůrci dobu. Jestliže tato doba byla kratší než 3
měsíce, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrci doby.
Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních třech letech před zařazením
do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrci doba, má nárok na
podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrci doby nastoupil do
zaměstnání nebo vykonával výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět
pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, a to
po dobu alespoň šesti měsíců.

Výše podpory v nezaměstnanosti
Podpora v nezaměstnanosti se stanoví v prvních dvou měsících ve výši
65% průměrného čistého výdělku, další dva měsíce 50% průměrného čistého
výdělku a po zbytek podpůrci doby 45% průměrného čistého

výdělku. 34

Maximálně však může být vyplacena částka 13 307 Kč.

2.4 Shrnutí

Státní politika zaměstnanosti se snaží o dosažení rovnováhy mezi
nabídkou a poptávkou po pracovních silách, o produktivní využití zdrojů
pracovních sil, o zabezpečení práva občanů na práci.
V České republice se touto činností zabývají Ministerstvo práce a sociálních
věcí (MPSV) a úřady práce (ÚP). Úřad práce má velmi důležité funkce. Zabývá
se například sledováním a hodnocením stavu na trhu práce, eviduje nezaměstnané,

^^Aktuálně.cz, [on Line]c. 2008, poslední revize 1.9.2007 [2.2.2009], Dostupné z
<http://aktualne.eentrum.cz/finance/penize-a-investice/clanek.phtml?id=625690>.
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nabízí nezaměstnaným práci, snaží se o jejich opětovné zapojení do pracovního
procesu. K tomu využívá nabídku rekvalifikací, které hradí stát. Nezaměstnaný
tak má jedinečnou příležitost získat nové poznatky a tím rozšířit svou možnost
uplatnění.

Dále

zaměstnanosti

také

můžeme

vyplácí
rozdělit

dávky
na

v nezaměstnanosti.

aktivní

a

pasivní.

Státní

politiku

Aktivní

politika

zaměstnanosti se stará o zřizování nových pracovních míst. Využívá k tomu
několik nástrojů a těmi jsou: rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné
práce, společensky účelná pracovní místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na
dopravu zaměstnanců, příspěvek na zapracování a příspěvek při přechodu na nový
podnikatelský program.
Pasivní politikou zaměstnanosti se rozumí různé

finanční

dávky a

příspěvky, které získávají nezaměstnaní do té doby, než se zařadí zpět do
pracovního procesu. Stát musí nejprve zaplatit pasivní politiku zaměstnanosti
(tzn. různé dávky) a až poté může financovat aktivní politiku zaměstnanosti.
Jedním článkem pasivní politiky zaměstnanosti je podpora v nezaměstnanosti.
Uchazeč o podporu v nezaměstnanosti musí splňovat určité podmínky. Jedinec
musel být jistou dobu v pracovním procesu, nesmí být poživatelem starobního
důchodu a samozřejmě si musí o podporu zažádat na Úřadu práce ve svém městě.
Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou
poslední 3 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Podpůrci doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti činí nyní u
uchazeče o zaměstnání - do 50 let věku 5 měsíců , od 50 do 55 let věku 8 měsíců,
pokud prokáže alespoň 25 roků účasti na důchodovém pojištění a nad 55 let věku
11 měsíců, pokud prokáže alespoň 30 roků účasti na důchodovém pojištění.
Podpora v nezaměstnanosti se stanoví v prvních dvou měsících ve výši
65% průměrného čistého výdělku, další dva měsíce 50% průměrného čistého
výdělku a po zbytek podpůrci doby 45% průměrného čistého výdělku. Maximálně
však může být vyplacena částka 13 307 Kč.
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3. Francie
Exkurz do historie politiky zaměstnanosti ve Francii
V polovině 19. století, v období průmyslové revoluce, vznikly první
zákony, které vymezovaly pracovně - právní vztah. Byly to zákony, které
například upravovaly pracovní podmínky pro nezletilé, omezily denní pracovní
dobu na 12 hodin pro všechny pracující osoby, ustanovily neděli jako den
pracovního klidu nebo které zakázaly práci dětí mladších 12 let. Prvním přijatým
zákonem byl zákon o zaměstnanosti z roku 1841, který upravoval pracovní
podmínky pro nezletilé. Po 2. světové válce neměla Francie tak vysokou míru
nezaměstnanosti
poválečný

ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi a proto její

plán

neobsahoval

sociální

zabezpečení

a

zajištění

služeb

v nezaměstnanosti. Pokud došlo ke ztrátě zaměstnání, stát poskytoval pouze malou
sociální pomoc.
Až

v roce

1958

bylo

založeno

soukromé

Sdružení

asociací

pro

zaměstnávání v průmyslu a obchodu (ASSEDIC), kterou řídí jejich národní unie
(UNEDIC). Financování tohoto systému je založeno na pojištění a na programu
národní solidarity podporované státem (financovaný na základě jednoprocentní
daně z platů zaměstnanců veřejné správy). Důležitým se stal článek 34 Ústavy
z roku 1958, který vymezil základní principy pracovního práva. Nejprve tato
opatření iniciovaly především vlády, ale v poslední době se na tvorbě legislativy
podílí i odbory a představitelé zaměstnavatelů.
V roce 1973 vstoupil v platnost Zákoník práce (platný dodnes), který byl
od svého vzniku několikrát modifikován a doplňován. 35
3.1 Státní politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanosti se ve Francii začíná výrazně vyvíjet od 70. let 20.
století, kdy se objevily znepokojující údaje o míře nezaměstnanosti.
Ve Francii politiku zaměstnanosti zaštiťuje Ministerstvo sociálních věcí,
práce a solidarity. Orgány, které zajišťují politiku zaměstnanosti jsou ANPE
35
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(Agence national pour l'emploi - Národní úřad pro zaměstnání) a AFP A
(Association pour la formation proffesionnelle des adultes - Asociace pro profesní
vzdělávání dospělých). Základním pramenem francouzského pracovního práva
je Zákoník práce (Code du Travail), který byl přijat v roce 1973 a spíše než
novou kodifikaci představuje kompilaci předešlých zákonných norem.
Na počátku 80. let 20. století došlo ještě k posílení působnosti orgánů na
úrovni regionů, departementů a místních samospráv, které aplikují národní
politiku zaměstnanosti. Tento krok byl uskutečněn kvůli odlišným podmínkám
jednotlivých místních trhů práce a také vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými
uchazeči. Ve Francii existuje úřad SPE (Service public d'emploi - Veřejné služby
zaměstnanosti), který koordinuje spolupráci mezi ministerstvem, AFPA, ANPE,
sociálními partnery a místním zastupitelstvem.
Od roku 1992 se stát soustředí na tzv. politiky s všeobecnou působností.
Hlavním cílem je zmenšit náklady na nekvalifikovanou pracovní sílu, zkrátit
délku pracovní doby a zvýšit počet pracovních míst v neziskovém sektoru.

3.1.1. Příčiny nezaměstnanosti ve Francii
Mezi příčiny vzniku nezaměstnanosti ve Francii můžeme zahrnout vysokou
zákonnou ochranu

na pracovní místa a ne na zaměstnance. To vede

k nemožnosti přesunu pracovních míst mezi odvětvími. 36 Velkým problémem,
ochromující iniciativu a blokující zaměstnanost spočívá v labyrintu regulací
„dusících" trh práce. Francouzské firmy žijí pod neustálou hrozbou překvapivé
návštěvy inspektora práce, který posoudí, zda jsou pracovní podmínky v souladu
s „tlustou" knihou plnou ustanovení. A co navíc, vědomí, že nějaký zákon či
předpis upravuje každý aspekt funkčního místa zaměstnání, otravuje pracovní
prostředí a odrazuje snahy od pragmatického řešení problémů. Nejtíživějšími
ustanoveními zákona jsou pak ta, která upravují podmínky pracovních smluv,
neboť

odsuzují

zaměstnavatele,

„ m a r a t ó n u " právních

kteří

se

rozhodnou

uzavřít

továrnu,

k

řízení s nejistou dobou trvání a nepředvídatelným

výsledkem. Nejen toto brání restrukturalizaci, inovaci, ale také nutí firmy váhat s
35

IN D O K O U P I L O V Á , H „ 2007, s. 50-65.

25

najímáním nových
Propuštění

zaměstnanců,

zaměstnanci

ěasto

což mnohdy
využívají

vede

složitosti

37

ke

stagnaci

firmy.

a

nesrozumitelnosti

pracovně - právních norem při soudních sporech. 38 Nárazové opatření, které
povoluje firmám najímat zaměstnance na dočasné zakázky pod podmínkou, že
nebudou obnoveny, odsuzuje osoby s nejnižší kvalifikací k demoralizujícímu
cyklu krátkodobých zaměstnání a opakované nezaměstnanosti. 3 9 Tedy místo
toho, aby byla vytvářena nová pracovní místa, tak jsou využíváni k práci například
studenti na neplacené stáže nebo jsou často zaměstnáváni na dobu určitou. 40
Dalšími okrajovými pracovníky jsou převážně přistěhovalci, případně potomci
někdejších přistěhovalců, jejichž sociální

a ekonomická

integrace je

tak

zablokována a oni sami zůstávají „uvězněni" ve stále násilnějších předměstských
ghettech.
Existuje jedno prosté, byť radikální řešení: zrušit právní ustanovení
upravující délku pracovních smluv a vrátit do kolektivního vyjednávání
zohlednění definitivy a počtu odpracovaných let, jako je tomu jinde. Logickým
doplňkem takové svobody by bylo přinucení zaměstnavatelů, aby platili sociální
náklady na uzavírání továren, uvalením daně na propouštění zaměstnanců, která
by se zvyšovala s počtem jejich odpracovaných let. Výnos z této daně by se pak
dal zčásti využít k financování tolik potřebného rozšíření málo rozvinutých služeb
- umísťování zaměstnanců na pracovní místa ve francouzské veřejné sféře. 41
Ve Francii se také snižuje podíl aktivního obyvatelstva ve společnosti,
protože silné poválečné ročníky jsou ve věku, kdy odchází do důchodu. Zároveň
zaměstnavatelé neradi přijímají starší osoby, protože díky zákonu Delalande
musí zaměstnavatel platit poplatek v případě, že se rozhodne propustit osobu
starší 50 let. Dalším fenoménem, který snižuje počet aktivního obyvatelstva ve
společnosti jsou mladí lidé, kteří si prodlužují délku studia. Studenti si tímto

37

Project syndicate, [on Line]c. 2007, [2.2.2009]. Dostupné z <http://www.projectsyndicate.org/print_commentary/menil4/Czech>.
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způsobem prodlužují svůj studentský život a oddalují si tak zapojení do
pracovního procesu, ve kterém není snadné obstát. Zároveň si tak zvyšují
pravděpodobnost úspěchu při hledání práce, protože čím kvalitnější mají vzdělání,
tím jejich šance na dobrou práci stoupá. Na druhou stranu, podle zprávy ze
statistického úřadu z let 2004 - 2005 je uvedeno, že v roce 2003 opustilo školu
skoro 38% studentů bez řádného ukončení, tj. bez diplomu (maturity). 42 Mladí
lidé bez maturity mají mnohem obtížnější start do nového života, hůře se
uplatňují na pracovním trhu a pokud najdou práci, tak jsou za ni špatně
finančně ohodnoceni. To je pak nutí k hledání dalšího, 2. zaměstnání.
3.1.2. ANPE - Národní úřad pro zaměstnání

Národní úřad pro zaměstnání byl založen v roce 1967 díky impulzu
Jacquea Chiraca. Tento úřad spadá pod Ministerstvo sociálních věcí, práce a
solidarity. Jeho hlavním cílem je soustředění nabídky a poptávky práce na
jeho jednotlivých pobočkách. Na tyto pobočky dohlíží a zároveň je kontroluje.
Další jeho funkcí je provádění statistik týkajících se počtu žadatelů o práci.
Národní úřad pro zaměstnání se snaží usnadnit nezaměstnaným najít nové
zaměstnání. 43
ANPE

spolupracuje

s unií

zvanou

UNEDIC

(Union

nationale

interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce). Jedná se o
Národní unie pro zaměstnání v průmyslu a obchodu. UNEDIC spravují již od roku
1958 sociální partneři (odbory a profesní svazy).44 UNEDIC je nadřazený orgán
ASSEDIC (Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ) a stará se
o finanční správu systému. 4?
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Wikipedia: L'encyclopédie libre, [on Lineje. 2009, poslední revize 2009, [ 15.2.2009], Dostupné
z < http://fr.wikipedia.org/wiki/Anpe>.
44
Oficiální portál pro podnikání a export, [on Line]c. 1997, poslední revize 2.11.2004 [4.3.2009],
Dostupné z <http://www.businessinfo.cz/cz/sti/francie-oeekavany-vyvoj-v-teritoriu/10/1000421/>.
45
Wikipedia: L'encyclopédie libre, [on Line]c. 2009, poslední revize2009, [ 15.2.2009], Dostupné
z < http://fr.wikipedia.org/wiki/Unedic>.
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ASSEDIC je Sdružení asociací pro zaměstnání v průmyslu a obchodu,
nebo - li jakýsi druh pracovního úřadu. Ve Francii existuje třicet těchto sdružení.
Každé sdružení ASSEDIC se stará o administrativní zapsání a přijetí nových
nezaměstnaných. O tom všem pak informuje ANPE. ASSEDIC také vyplácí
měsíčně podporu v nezaměstnanosti, příspěvek specifické solidarity/pomoci
(ASS) nebo financuje rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané. Jeho další
důležitou funkcí je monitorování nezaměstnaných, jestli se opravdu snaží najít
práci. V opačném případě to hlásí na pobočku ANPE, která nesnaživým
nezaměstnaným uděluje sankce. 46
Pro usnadnění spolupráce mezi ANPE a ASSEDIC vzniklo 19.12.2008
informační centrum pro nezaměstnané, kteří hledají novou práci. Jedná se
vlastně o sloučení ANPE a ASSEDIC. Sloučení má zjednodušit administrativní
proces, kterým musí projít žadatel o práci, a odstranit duplicity systému obou
organizací. Vytvořený jediný velký „úřad práce" má za úkol zajistit hladké
sociální začleňování problémových skupin obyvatel, zvýšit zaměstnanost
mladých, seniorů, nekvalifikovaných pracovníků, atd.47 Toto informační centrum
je nazváno „Pól zaměstnání" (Pôle emploi). Pokud se nezaměstnaný rozhodne
získat informace přes internet o ANPE nebo o ASSEDIC, tak při zadání jednoho
z těchto dvou slov do jakéhokoli vyhledavače mu bude na prvním místě nabídnuta
strana „pól zaměstnání". Na těchto stránkách se může dozvědět nejrůznější
informace týkající se například možnosti získání dávek. Je zde možnost i napsání
svého životopisu, díky kterému si ho může oslovit budoucí zaměstnavatel sám.
Nezaměstnaný zde také najde nabídku pracovních míst. Francie se tímto
sjednocením inspirovala systémem v Německu a ve Velké Británii. 48

46

Wikipedia: L'encyclopédie libre, [on Line]c. 2009, poslední revize 2009, [ 15.2.2009], Dostupné
z < http://fr.wikipedia.org/wiki/Assedic>.
47
Oficiální portál pro podnikání a export, [on Line]c. 1997, poslední revize 2.11.2004 [4.3.2009],
Dostupné z <http://www.businessinfo.cz/cz/sti/francie-ocekavany-vyvoj-v-teritoriu/10/1000421/>.
48
Wikipedia: L'encyclopédie libre, [on Lineje. 2009, poslední revize 2009, [ 15.2.2009], Dostupné
z < http://fr.wikipedia.org/wiki/Anpe>.
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3.2. Aktivní politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanosti ve Francii představuje komplex opatření, která
bojují proti nezaměstnanosti a vede k získání zaměstnání. Nejdůležitějším
bodem aktivní politiky zaměstnanosti je motivace. Je velmi důležité motivovat
nezaměstnané k tomu, aby se snažili nalézt nové povolání anebo i založit svou
vlastní firmu a začít podnikat. Tím se vytvoří další pracovní místa pro jiné
nezaměstnané. Stejně je tomu u zaměstnavatelů, které je také důležité motivovat
k tomu, aby se nebáli přijímat nové zaměstnance z rizikových skupin.

3.2.1. Rizikové skupiny
Mezi obtížně zařaditelné skupiny na pracovním trhu patří zejména starší
osoby, mladí lidé, kteří pochází z problematických čtvrtích předměstí nebo z
rodin, které pobírají dávky, čerství absolventi a dlouhodobě nezaměstnaní. 49
3.2.2. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
Hlavním cílem politiky zaměstnanosti je zvýšení počtu pracovních míst.
Aby tohoto cíle bylo dosaženo používá několik nástrojů:
•

Stát poskytuje zaměstnavatelům různé motivační příspěvky při
přijetí mladého člověka na pracovní pozici. Může se jednat
například o určitou úlevu ze mzdových nákladů nebo osvobození
od platby sociálního zabezpečení.

•

Dalším nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti je

podpora

nových míst v soukromém sektoru, kde podporuje nezaměstnané
v založení svého vlastního podniku. Tím vznikají nová pracovní
místa i pro další nezaměstnané.
•

Dále podporuje tvorbu nových míst v neziskovém

sektoru

financováním z veřejných zdrojů. Jedná se například o pracovní
smlouvu CES (Le contrat emploi solidarité - pracovní smlouva
solidarity), která zvýhodňuje zaměstnanost lidí bez práce ve
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veřejných podnicích nebo v různých asociacích. Zaměstnavatel
(většinou stát) je osvobozen od placení sociálního zabezpečení a
těží z finančních podpor.
•

Jeden z dalších bodů aktivní politiky zaměstnanosti je zlepšení
komunikace mezi nabídkou a poptávkou pracovních míst a také
poskytování poradenství pro nezaměstnané.

•

Rovněž

podporuje

odborné

vzdělávání,

resp.

rekvalifikaci,

v oborech, ve kterých je nedostatek pracovních sil. Nabídka
kurzů flexibilně reaguje na poptávku na trhu práce. Tím se zvyšuje
absolventům pravděpodobnost nového uplatnění na trhu práce. ?0
•

v roce 1998 vznikl ve Francii zákon zvaný Aubry, který snížil
týdenní pracovní dobu na 35 hodin. Cílem tohoto zákona bylo
zvýšení zaměstnanosti občanů. 31

3.3 Pasivní politika zaměstnanosti

Pasivní politika zaměstnanosti poskytuje nezaměstnaným

finanční

podporu po určitou dobu než si najdou nové zaměstnání. Dále má pasivní
politika zaměstnanosti za cíl udržet popřípadě vrátit nezaměstnanost na únosnou
mez, aby nedošlo k rozvrácení

a nestabilitě na

pracovním trhu.

Počet

zaměstnaných by měl být vždy mnohem vyšší než počet těch, kteří zaměstnání
hledají. Proto se i pasivní politika snaží o opětovné zapojení nezaměstnaných do
pracovního procesu. Zároveň se snaží snížit počet obyvatel v aktivním věku,
kteří nepracují. Využívá k tomu některé z níže uvedených nástrojů:
•

poskytuje dávky v nezaměstnanosti

•

podporuje poloviční pracovní úvazek

•

financuje předčasný odchod do důchodu

50

Banque de Ressources Interactives en Sciences Economiques et Sociales, [on Line]c. 2004,
poslední revize 2004, [ 20.2.2009], Dostupné z
<http://www.brises.org/notion.php/notId/147/notBraneh/147/>.
51
Universalis. fr: Le portail de la connaissance, [on Line]c. 2009, poslední revize 2009,
[25.2.2009], Dostupné z <http://www.universalis.fr/encyclopedie/UN99203/LOIS_AUBRY.htm>.
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•

snižuje věk pro odchod do důchodu ( od roku 1982 odchází
Francouzi do důchodu v 60 - ti letech oproti předcházejícím 65 - ti
letům) 5 2

Podpora v nezaměstnanosti

Ve Francii získá nárok na podporu v nezaměstnanosti občan, který
splňuje určité podmínky:
•

občan v žádosti musí uvést, zda byl v pracovním procesu nejméně 6
měsíců

•

podporu

získá

za

předpokladu,

že

dobrovolně

neopustil

zaměstnání
•

občan musí splňovat určité fyzické předpoklady k výkonu práce

•

dále nesmí být příjemcem plného důchodu

•

a také musí být prokazatelná snaha nezaměstnaného, že se
efektivně

snaží

hledat

zaměstnání.

(Musí

být

zapsán

v ASSEDIC). 53
Výše podpory v nezaměstnanosti vypočítává ASSEDIC na základě doby,
po kterou si jedinec před ztrátou zaměstnání platil pojištění na nezaměstnanost.
Tato doba se ještě dále přepočítává dle tabulky. Poté se hrubá mzda dělí číslem koeficientem z tabulky. Vyplácená částka ovšem nesmí překročit 11 092 €.
Doba pobírání podpory (platné od 18.1.2006)
Doba trvání pracovního poměru zaměstnance ovlivňuje dobu pobírání dávek v
nezaměstnanosti. 54

52

Universalis. fr: Le portail de la connaissance, [on Line]c. 2009, poslední revize 2009,
[25.2.2009]. Dostupné z <http://www.universalis.fr/encyclopedie/UN99203/LOIS_AUBRY.htm>.
53
Easy expat, [on Line]c. 2008, poslední revize 2007, [25.2.2009], Dostupné z
<http://www.easyexpat.com/fr/paris/travail/allocation-chomage.htm>.
54
Pôle emploi, [on Line]c. 2009, poslední revize 2009, [13.3.2009], Dostupné z
<http://demandeur-emploi.assedic.fr/info-de/article/400/519/la-duree-de-votre-indemnisation>.
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Maximální doba pobírání podpory
Doba trvání pracovního poměru
v nezaměstnanosti
i

6 měsíců práce během posledních

22 7 měsíců

měsíců
i1

12 měsíců práce během posledních 20 12 měsíců
měsíců
i"

16 měsíců práce během posledních 26 23 měsíců
měsíců
f

Pro osoby starší 50 - ti let, 27 měsíců 36 měsíců
práce během posledních 36 měsíců

3.4 Shrnutí
Politika zaměstnanosti se ve Francii začíná výrazně vyvíjet od 70. let 20.
století, kdy se objevily znepokojující údaje o míře nezaměstnanosti.
Ve Francii politiku zaměstnanosti zaštiťuje Ministerstvo sociálních věcí,
práce a solidarity. Orgány, které zajišťují politiku zaměstnanosti jsou ANPE
(Národní úřad pro zaměstnání) a AFPA (Asociace pro profesní vzdělávání
dospělých). Základním pramenem francouzského pracovního práva je Zákoník
práce (Code du Travail), který byl přijat v roce 1973 a spíše než novou kodifikaci
představuje kompilaci předešlých zákonných norem.
Od roku 1992 se stát soustředí na tzv. politiky s všeobecnou působností.
Hlavním cílem je zmenšit náklady na nekvalifikovanou pracovní sílu, zkrátit
délku pracovní doby a zvýšit počet pracovních míst v neziskovém sektoru.
Mezi příčiny vzniku nezaměstnanosti

ve Francii můžeme

zahrnout

vysokou zákonnou ochranu pracovních míst a ne zaměstnanců. Velkým
problém, ochromující iniciativu a blokující zaměstnanost se skrývá v labyrintu
regulací dusících trh práce. Francouzské firmy žijí pod neustálou hrozbou
náhodné, namátkové návštěvy inspektora práce, který posuzuje, zda jsou pracovní
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podmínky zaměstnanců v souladu s řadou zákonných a podzákonných norem.
Nejtíživějšími ustanoveními zákona pro zaměstnavatele jsou ta ustanovení, která
upravují podmínky pracovních smluv, neboť jsou pro zaměstnavatele mnohdy
natolik obšírná a zavazující, že výrazně stěžují možnost např. zrušit pracovní
místo nebo transformovat či reorganizovat firmu. Zaměstnavatelé jsou v těchto
případech vystaveni „maratónu" právních řízení s nejistou dobou trvání a s
nepředvídatelným výsledkem. Právní složitost brání nejen restrukturalizaci
firem, ale také mnohdy musí firmy váhat s najímáním nových zaměstnanců, což
brzdí inovaci

firmy.

Propuštění

zaměstnanci

často využívají složitosti

a

nesrozumitelnosti pracovně - právních norem při soudních sporech. Místo
vytváření nových pracovních míst, jsou využívání k práci například studenti na
neplacené stáže nebo jsou často zaměstnáváni na dobu určitou. Dalšími
okrajovými pracovníky jsou převážně přistěhovalci. Nejefektivnějším řešením by
bylo podle některých specialistů zrušení právních ustanovení upravující délku
pracovních smluv a návrat do kolektivního vyjednávání - zohlednění definitivy a
počtu odpracovaných let, jako je tomu v jiných zemích.
Ve Francii se také snižuje podíl aktivního obyvatelstva ve společnosti,
protože silné poválečné ročníky jsou ve věku kdy odchází do důchodu. Zároveň
zaměstnavatelé neradi přijímají osoby starší 50 - ti let, protože se obávají
penalizace při případném jejich propuštění. Také mladí lidé nepřímo snižují
počet aktivního obyvatelstva, protože si prodlužují svůj studentský život a tím
oddalují

zapojení

do pracovního procesu. Na druhou stranu, podle zprávy ze

statistického úřadu z let 2004 - 2005 je uvedeno, že v roce 2003 opustilo školu
skoro 38% studentů bez řádného ukončení, tj. bez diplomu (maturity). Mladí lidé
bez maturity mají mnohem obtížnější start do nového života, hůře se uplatňují na
pracovním trhu.
Orgánem, který zajišťuje politiku zaměstnanosti je ANPE - Národní úřad
pro zaměstnávání. Jeho hlavním cílem je soustředění nabídky a poptávky práce
na jeho jednotlivých pobočkách, kontrolní činnost těchto orgánů, zpracování
statistik a prognóz počtu žadatelů o práci. ANPE spolupracuje s unií zvanou
UNEDIC. Jedná se o Národní unie pro zaměstnávání v průmyslu a obchodu.
UNEDIC je nadřazený orgán ASSEDIC a stará se o finanční správu systému.
ASSEDIC je Sdružení asociací pro zaměstnávání v průmyslu a obchodu, nebo-li
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jakýsi druh pracovního úřadu. Ve Francii existuje třicet těchto sdružení. Každé
sdružení ASSEDIC se stará o administrativní zapsání a přijetí nových
nezaměstnaných. O tom všem pak informuje ANPE. ASSEDIC také vyplácí
měsíčně podporu v nezaměstnanosti, příspěvek specifické solidarity/pomoci
(ASS) nebo financuje rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané. Jeho další
důležitou funkcí je monitorování nezaměstnaných, jestli se opravdu snaží najít
práci. V opačném případě to hlásí na pobočku ANPE, která uděluje sankce těmto
formálně vystupujícím uchazečům o práci.
Pro usnadnění spolupráce mezi ANPE a ASSEDIC vzniklo 19.12.2008
informační centrum pro nezaměstnané, kteří hledají novou práci. Jedná se vlastně
o sloučení ANPE a ASSEDIC. Sloučení má zjednodušit

administrativní

proces, kterým musí projít žadatel o práci, a odstranit duplicity systému obou
organizací. Vytvořený jediný velký „úřad práce" má za úkol zajistit hladké
sociální

začleňování

mladých,

seniorů,

problémových

skupin

nekvalifikovaných

obyvatel,

pracovníků

zvýšit

zaměstnanost

atd. Francie

se

tímto

sjednocením inspirovala systémem v Německu a ve Velké Británii.
Politika zaměstnanosti ve Francii představuje komplex opatření, která
bojují proti nezaměstnanosti

a vede k získání zaměstnání. Mezi

obtížně

zařaditclnč skupiny na pracovním trhu patří starší osoby, mladí lidé, kteří
pochází z problematických čtvrtí předměstí nebo z rodin, které pobírají dávky,
čerství absolventi a dlouhodobě nezaměstnaní.
Hlavním cílem politiky zaměstnanosti je zvýšení počtu pracovních míst.
Aby tohoto cíle bylo dosaženo používá několik nástrojů. Například stát poskytuje
zaměstnavatelům různé motivační příspěvky při přijetí mladého člověka na
pracovní pozici, podpora nových míst v soukromém sektoru, dále podporuje
tvorbu nových míst v neziskovém sektoru financováním z veřejných zdrojů a
rovněž podporuje odborné vzdělávání, resp. rekvalifikaci, v oborech, ve kterých
je nedostatek pracovních sil.
Pasivní

politika

zaměstnanosti

poskytuje nezaměstnaným

finanční

podporu po určitou dobu než si najdou nové zaměstnání. Dále si pasivní politika
zaměstnanosti klade za cíl udržet nezaměstnanost na únosné mezi, aby nedošlo
k rozkolísání pracovního trhu. Počet zaměstnaných by měl být vždy mnohem
vyšší než počet těch, kteří zaměstnání hledají. Proto cílem
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pasivní politiky je

snaha o opětovné zapojení nezaměstnaných do pracovního procesu. Využívá
k tomu nástroje jako je např. poskytování dávek v nezaměstnanosti, podpora
zkrácených

pracovních úvazků, financování předčasného odchodu do důchodu

nebo snižování věku pro odchod do důchodu.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti ve Francii získá občan, který splňuje
určité podmínky např. pracoval nejméně 6 měsíců v posuzovaném období,
dobrovolně neopustil zaměstnání, není poživatelem plného důchodu. Doba trvání
pracovního poměru ovlivňuje dobu a výši pobírání dávek v nezaměstnanosti.
v

4. Některé společné body CR a FR v politice zaměstnanosti a jejich
komparace
Cíle státní politiky zaměstnanosti v obou zemích jsou v hlavních
bodech shodné. Jak ČR tak Francie se snaží o dosažení rovnováhy mezi
nabídkou a poptávkou po pracovních silách na trhu práce, o produktivní
využití zdrojů pracovních sil, o zabezpečení práva občanů na zaměstnání. Francie
ještě navíc směřuje své úsilí v politice zaměstnanosti ke zkrácení délky pracovní
doby, zvýšení počtu pracovních míst v neziskovém sektoru a penalizace
zaměstnavatelů, kteří propustí zaměstnance staršího 50 - t i let.
v

V České republice se politikou zaměstnanosti zabývají Ministerstvo
práce a sociálních věcí (MPSV) a úřady práce (ÚP). Ve Francii politiku
zaměstnanosti zaštiťuje Ministerstvo sociálních věcí, práce a solidarity. Celý
systém je ale složitější než v ČR a je charakteristický silnou
zaměstnavatelů ale i uchazečů o práci.

kontrolou

Hlavním orgánem zajišťující politiku

zaměstnanosti je Národní úřad pro zaměstnávání - ANPE. Tento úřad má ve
své působnosti zejména kontrolní činnost. ANPE kontroluje své pobočky
v jednotlivých městech. ANPE spolupracuje s UNEDIC, který se stará o finanční
správu systému. UNEDIC je nadřazený orgán asociací ASSEDIC. Těchto asociací
je 30 a nejvíce se svojí činností podobají českému úřadu práce. ASSEDIC kromě
vyplácení podpory v nezaměstnanosti a financování rekvalifikačních kurzů (stejně
jako český úřad práce) ještě monitoruje nezaměstnané, zda práci nehledají
formálně.

V tomto

případě

skutečnost
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hlásí

na

pobočku

ANPE,

která

nesnaživým nezaměstnaným uděluje sankce. V České republice zaměstnanci
úřadů práce obtížně odlišují skuteěný a formální zájem uchazeče o zaměstnání.
Nezaměstnanému tak nehrozí žádné sankce za to, že se formálně snaží získat
pracovní místo. Autorka práce se domnívá, že pokutování za formálnost při
hledání práce může být potenciálně vhodný způsob, jak přimět nezaměstnané,
aby vynaložili opravdové úsilí a snažili se zapojit do pracovního procesu a
nepobírat pouze státní podporu v nezaměstnanosti a po sléze další finanční
sociální výpomoc (sociální dávky, dávky hmotné nouze, doplácení do výše
životního minima).
Jak v ČR tak ve Francii můžeme politiku zaměstnanosti rozdělit na
aktivní a pasivní. V obou zemích si aktivní politika zaměstnanosti klade za cíl
zřizování a rozšiřování nabídky nových pracovních míst. V některých nástrojích,
které k tomu používá se shoduje -

například v poskytování

příspěvků

zaměstnavatelům v různé výši, pokud přijmou občana z rizikových skupin.
Aktivní politika zaměstnanosti v obou zemích zahrnuje širokou škálu poradenskoinformačních služeb orientovaných zejména na volbu a změnu povolání a další
profesní vzdělávání jakými jsou zejména rekvalifikační kurzy. Ve Francii se ještě
snaží zvýšit zaměstnanost tím, že snížili týdenní pracovní dobu na 35 hodin.
Zákon, který přispěl ke snížení počtu odpracovaných hodin vešel v platnost v roce
1998 a jak čas ukázal nebyl tento zákon příliš efektivní. Zaměstnanost se nijak
razantně nezvýšila. Česká republika navíc zřizuje Chráněná pracovní místa a
dílny pro osoby s postižením, kterým tímto umožňuje zapojení se na trhu práce.
Pokud jde o Francii, autorka práce nedohledala informace o opatřeních
podobného charakteru pro osoby s handicapem.
Pasivní politika zaměstnanosti v České republice je zaměřená stejným
způsobem jako ve Francii. Obě země vyplácí podpory v nezaměstnanosti a
nejrůznější dávky. Francie navíc podporuje předčasný odchod do důchodu a
snižuje hranici věku pro odchod do důchodu. Tímto jednáním stát uvolňuje
pracovní místa pro mladé perspektivní jedince. Ve Francii si každý občan musí
spořit na svůj důchod. V České republice je tomu jinak. Stát podporuje
prodlužování hranice věku odchodu do důchodu a důchodové spoření a
připojištění se stává moderním výdobytkem společnosti po roce 1989. Dalším
problémem České republiky je dlouhodobě klesající křivka populace. Snižuje
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se počet aktivního obyvatelstva, populace stárne. Obě země se shodují v určitých
podmínkách při vyplácení podpory v nezaměstnanosti, jakými jsou například
fyzický předpoklad k výkonu práce, občan nesmí být poživatelem starobního
důchodu. V dalších bodech se už země odlišují. Ve Francii má na podporu
v nezaměstnanosti nárok občan, který pracoval alespoň 6 měsíců, ve ČR musí
jedinec pracovat alespoň 12 měsíců v posuzovaném období. Ve Francii ztrácí
možnost

získat

podporu

v nezaměstnanosti

ten, kdo

dobrovolně

opustil

zaměstnání. V ČR takováto podmínka pro nezaměstnané není stanovena
zákonem. Nárok na podporu v nezaměstnanosti nevzniká těm občanům, kterým
zaměstnavatel zrušil pracovní poměr pro zvláště hrubé porušení pracovních
povinností.
Podpůrci doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti se určuje ve
Francii a v ČR podle jiných měřítek. Zatímco ve Francii se podpůrci doba a výše
podpory v nezaměstnanosti odvozuje podle předchozí doby trvání pracovního
v

poměru. V CR nezaměstnaný do 50-ti let, pokud splňuje počet odpracovaných
měsíců

v posuzovaném

období,

pobírá

po

dobu

5

měsíců

podporu

v nezaměstnanosti, přičemž první dva měsíce pobírá podporu v nezaměstnanosti
ve výši 65% průměrného čistého předešlého výdělku. Osoba starší 50-ti let je
v ČR, kdy pobírá podporu v nezaměstnanosti 8 měsíců, je oproti Francii
znevýhodněna, zde je občanovi vyplácena podpora v nezaměstnanosti po dobu 36
měsíců. Výše podpory v nezaměstnanosti je ve Francii vypočítávána na základě
doby,

po kterou

si jedinec

před

ztrátou

zaměstnání

platil

pojištění

na

nezaměstnanost a podle jeho hrubé mzdy. Autorce práce se jeví podpůrci doba pro
vyplácení dávek ve Francii jako efektivnější, sociálně spravedlivější a více
motivující občany.
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5. Srovnání rizikových skupin ohrožených nezaměstnaností v CR
a ve Francii

Stejně jako v ČR tak i ve Francii patři mezi rizikové skupiny starší lidé
50-ti let, čerství absolventi, dlouhodobě nezaměstnaní a ženy s malými dětmi.
Ve Francii mají navíc problém se zařazováním mladých lidí, kteří pochází z
problematických čtvrtí předměstí nebo z rodin, které pobírají dávky. ČR se více
zabývá problémem zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

5.1. Mladiství a čerství absolventi

Ve Francii se shodně jako v ČR potýkají s vysokou nezaměstnaností
mladých lidí. V ČR podle nového zákona o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.),
účinného od 1. října 2004, se absolventům škol věnuje zvýšená péče při
zprostředkování zaměstnání. Úřad práce jim musí například

nabídnout

vypracování individuálního akčního plánu, který by měl vést ke zvýšení
možnosti začlenění absolventa do zaměstnání. Dále je umožněno, aby absolvent
školy podstoupil rekvalifikaci, případně zvýšení nebo prohloubení kvalifikace za
účelem jeho zařazení do pracovního procesu. 5 '
Proto

aby

klesla

nezaměstnanost

mladých

lidí

ve

Francii,

byly

francouzskou sociální politikou učiněny některé kroky směřující k eliminaci
negativního jevu ve společnosti. Politika zaměstnanosti se cíleně zaměřuje a
podporuje:
•

vzdělávání mládeže v podnicích. Od roku 1983 funguje tzv. „střídavé
vzdělávání"

(Les formations en alternance), kde vedle teoretického studia

existuje praxe v podnicích.
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Toto opatření je stejné jako v ČR. Mládež, která studuje některý
z učňovských oborů střídá studium ve školních lavicích s povinnou praxí
v podnicích, kde získávají praktické zkušenosti. I některé vyšší odborné školy
znají střídání praxe s výukou ve škole (např. na Vyšší odborné škole zdravotnické,
chodí studentky na praxi do nemocnic, kde odborným podvedením získávají
zkušenosti a osvojují si své dovednosti v praxi). „ Vychází se při tom z ověřené
zkušenosti, že absolvent bez praxe se na trhu práce uplatňuje mnohem hůře než
absolvent s praxí. " (Matoušek, 2003, str.21)

•

zaměstnávání
zaměstnavatelům,

mládeže
kteří

v ziskovém

sektoru.

Ve

přijmou mladého jedince,

Francii

nabídnuty

jsou

finanční

příspěvky nebo úlevy na daních (popř. obojí). Nicméně tyto formy jsou
mnohem méně uplatňovány od roku 1993, kdy vešla v platnost nová
všeobecná politika úlev na daních, která se týkala všech zaměstnanců
s nízkým příjmem a nejen mladých osob. Často také nová pracovní místa jsou
obsazována mladými kvalifikovanými uchazeči a nezaměstnanost mládeže
s velmi nízkou nebo žádnou kvalifikací zůstává stále nevyřešena (jejich míra
nezaměstnanosti překračuje hranici 40%).
V České republice nejsou zaměstnavateli poskytovány žádné úlevy na
daních pokud přijmou čerstvého absolventa. Přesto zaměstnavatelé uzavírají
pracovní smlouvu s čerstvými absolventy škol, protože takovýmto zaměstnancům,
kteří nemají praxi, mohou vyplácet nižší mzdu než těm, kteří mají dlouholeté
zkušenosti a zároveň jsou ještě v produktivním věku.
•

zaměstnávání mládeže v neziskovém sektoru. Od roku 1984 vznikala ve
Francii postupně 3 opatření, která podporují zaměstnanost mládeže v oblasti
veřejného sektoru. Jedná se o:
>

Veřejně prospěšné práce (TUC) pro mládež do 25 let. Jejich využití se
rozšířilo, ale bylo kritizováno kvůli absenci pracovní smlouvy a kvůli
často nevyhovující vykonávané práci. Později se ukázalo, že skutečný
důvod

zavedení

veřejně

prospěšných
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prací

bylo

statisticky

snížit

nezaměstnanost mládeže. Proto došlo v roce 1990 k jejich nahrazení
Smlouvou o zaměstnání ze solidarity.
> Smlouva o zaměstnání ze solidarity (CES), která je platná pro všechny
osoby, které nemohou najít práci a jsou dlouhodobě nezaměstnaní.
> Pracovní místa pro mládež jsou nová pracovní místa ve veřejném sektoru.
Tato místa jsou určena pro všechny mladé lidi do 26 let. Díky pracovním
místům pro mládež vzniklo v roce 2001 272 000 nových míst. Sice se
jedná o finančně náročnou záležitost, ale výsledky jsou velmi pozitivní. 56
V ČR se statut veřejně prospěšných prací uplatňuje u občanů, kteří
pobírají podporou v nezaměstnanosti dlouhou dobu a nedaří se jim stále zapojit
do pracovního procesu. Institut veřejně prospěšných prací sleduje osvojení si,
případně uchování pozitivních stereotypů v produktivním životě, které jsou
nezbytnou součástí uplatnění se na trhu práce.
5.2. Osoby starší 50 - ti let
Ve Franci pro osoby starší 50 let, které se potýkaly s dlouhodobou
nezaměstnaností, vzniklo v rámci politiky zaměstnanosti opatření, které jim
umožňuje odchod do předčasného důchodu a tím zajištění určité životní
úrovně. Toto opatření, iniciované státem, vešlo v platnost od roku 1963 společně
se vznikem Národního fondu pro zaměstnání (FNE), který vyplácí speciální
dávky. Z fondu mohou čerpat propuštěné osoby ve věku mezi 55 a 60 lety.
Další opatření vzniklo v roce 1995 nazvané ARPE, poskytující adresné
dávky při ztrátě zaměstnání. Tyto dávky mohou čerpat osoby, které nedosáhly
věku 60 let a které se samy rozhodly ukončit svou pracovní činnost. Osoba ale
musela přispívat alespoň 40 let na důchodové připojištění. Díky tomuto opatření
získají 65% předcházejícího příjmu. Součástí ARPE je podmínka, ze které
vyplývá

povinnost

pro

zaměstnavatele

nahradit

každého

odcházejícího

zaměstnance (občana) jedince, novým mladým zaměstnancem. Toto opatření je
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velmi výhodné pro zaměstnavatele, protože tak mohou snadno zaplňovat vzniklá
prázdná místa mladými lidmi, na náklady státu. Zaměstnancům je zajištěn vyšší
příjem než kdyby pobíraly dávky v nezaměstnanosti. Z pohledu státu je tento
postup nejúěinnější formou snižující nezaměstnanost.
Nicméně nevýhodou těchto opatření je vysoká finanční náročnost (v roce
1990 na něj stát vynaložil 5,6 miliard Euro). Další nevýhodou je ztráta
kvalifikované a zkušené pracovní síly. Proto se vedou i ve Francii mezi politiky
diskuse ohledně důchodové

reformy, která by motivovala jedince

zůstat

v zaměstnaní i po dovršení důchodového věku. Po dobu, kterou by setrval
v zaměstnání

by se zároveň zajistila kontinuita předávání zkušeností mladým,

méně profesně zdatným zaměstnancům a zároveň doba odpracovaná nad 40 let, by
zaměstnanci významně navýšila částku vyplácenou v důchodu. 37

6. Závěr
Politika zaměstnanosti je součástí sociální politiky. Zahrnuje široký
komplex makroekonomických a mikroekonomických ukazatelů. Evropská komise
koordinuje v členských zemích EU politiku zaměstnanosti. Realizace konkrétních
opatření spadá do působnosti jednotlivých vlád členských zemí. Z pozice
sociálních věd se nezaměstnaností jako sociálním jevem zabývá mimo jiné
sociologie, zatímco na osobnost konkrétního nezaměstnaného jako jedince se
zaměřuje sociální psychologie. Tím je zajištěna propojenost mezi ekonomickými
procesy jako takovými a jejich dopady a řešení v sociální oblasti.
I když Francie a další tzv. „staré země" EU mají dlouhodobější zkušenost
z řešením problematiky zaměstnanosti než Česká republika a další tzv. „nové
země" EU a tím i více propracovaný a ověřený systém, ukazuje se, že řešení
nezaměstnanosti

a jejich

dopadů

zejména

mezi

skupinami

obyvatelstva

považovanými za rizikové má některé obecně platné znaky. Jejich řešení je
dlouhodobé, obsahuje nutné výkyvy a v některých aspektech je přímo závislé na
aktuální

politické situaci, od které se odvíjí konkrétní opatření k řešení těchto

jevů.
35
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Ukazuje se, že jen velmi obtížně lze vypracovat plošně úěinný systém
řešení nezaměstnanosti. Jako jeden z hlavních problémů se jeví vzdělanostní
deficit příslušníků mnohých rizikových skupin. Právě nedostatečná úroveň
vzdělanosti v naplnění kvalifikačních předpokladů a kvalifikačních požadavků pro
zastávání kvalifikovaných dělnických profesí či profesí tzv.„bílých límečků" se
jeví jako velmi vážný problém. Lze tedy vyvodit, že řešení nezaměstnanosti
těchto skupin začíná u dobrého kvalitního vzdělání co největšího počtu
obyvatelstva. Na druhé straně je třeba připomínat, že i v dobách konjunktury a
největšího ekonomického růstu bude vždy existovat určité, i když nízké procento
nezaměstnaných.
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7. Seznam použitých zkratek
AFPA

Association pour la formation professionnelle des
adultes
(Asociace
dospělých)

ANPE

pro

profesní

vzdělávání

Agence National Pour l'Emploi (Národní úřad pro
zaměstnání)

APZ

Aktivní politika zaměstnanosti

ARPE

Allocation de remplacement pour l'emploi (dávky
při ztrátě zaměstnání)

ASSEDIC

Association pour l'emploi dans l'industrie et le
commerce (Sdružení asociací pro zaměstnávání
v průmyslu a obchodu)

CES

Contrat emploi solidarité (Smlouva a zaměstnání ze
solidarity)

ČR

Česká republika

EU

Evropská unie

FNE

Fond national pour l'emploi (Národní fond pro
zaměstnání)

CHPM

Chráněná pracovní dílna

CHPM

Chráněná pracovní místa

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

SPE

Sevice

public

d'emploi

(Veřejné

služby

zaměstnanosti)
SUPM

Společensky účelná pracovní místa

TUC

Travaux
práce)

d'utilité
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collective

(Veřejně

prospěšné

UNEDIC

Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi
dans l'industrie et le commerce (Národní unie
asociací pro zaměstnávání v průmyslu a obchodu)

ÚP

Úřad práce
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9. Anotace
Bakalářská práce se zabývá politikou zaměstnanosti, která tvoří jeden
z pilířů celospolečenských úvah, ale také zaměstnaností a nezaměstnaností na
mikroekonomické úrovni. Autorka práce si plně uvědomuje obsáhlost zvolené
problematiky, a proto s ohledem na studijní zaměření bakalářského programu se
cíleně věnuje vybraným aspektům politiky zaměstnanosti, s kterou mimo jiné úzce
souvisí uplatnění občanů a skupin obyvatel na trhu práce. Cíleně se zabývá
nástroji aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti České republiky a Francie.
V závěru práce poukazuje na koordinaci politiky zaměstnanosti členských států
EU a komparaci některých dílčích odlišností a podobností politiky zaměstnanosti.

Annotation

The bachelor's thesis occupies by employment policy, which forms one of
the pillars of all-society considérations but also employment and unemployment
on micro economical level. The author of this thesis is fully realizing the
comprehensiveness of chosen theme and therefore regarding to the educational
sight of the bachelor's programme, she has focused on selected aspects of the
employment policy, with which among others nearly cohere the use of inhabitants
and groups of citizens in labour market. The purpose of the thesis is to consider
active and passive instruments of the employment policy in the Czech Republic
and France. At the end of the work the author points out the coordination of the
employment policy among membership countries in the EU and comparison of
some partial différences and resemblances of the employment policy.
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Příloha č. 5
Vývoj míry nezaměstnanosti absolventů škol podle dosaženého vzdělání v Č R
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Graf 1: Zobrazuje míru nezaměstnanosti absolventů škol v jednotlivých letech.
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Počet absolventů škol v evidenci ÚP v ČR
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Graf 2 : Zobrazuje počet jednotlivých absolventů v jednotlivých letech
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V ý d a j e na státní politiku z a m ě s t n a n o s t i v e Francii
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Příloha č. 5

Podpora v nezaměstnanosti absolventa střední školy
Chtěla bych se zeptat, jak je to s nárokem absolventů středních škol na podporu v
nezaměstnanosti.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, dále jen
„zákon o zaměstnanosti" považuje dobu soustavné přípravy na budoucí povolání
za náhradní dobu zaměstnání s tím, že z této náhradní doby pro účely splnění
podmínky 12 měsíců výkonu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti zakládající
povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů
o zaměstnání, potřebné pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti, nelze
započíst více než 6 měsíců.
Z uvedeného vyplývá, že pokud absolvent střední školy v posledních třech letech
před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání nevykonával zaměstnání nebo
jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti alespoň v rozsahu 6 měsíců,
nárok na podporu v nezaměstnanosti mu nevznikne.
Pokud absolvent střední školy v uvedeném období kromě studia též pracoval, a
tudíž splňuje podmínku výkonu zaměstnání s případným započtením doby
soustavné přípravy na budoucí povolání v rozsahu 12 měsíců, nárok na podporu
v nezaměstnanosti mu vznikne.
Obecně se výše podpory v nezaměstnanosti stanoví procentní sazbou
z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání
zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním
ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů.
Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 3 měsíce podpůrci doby
50 % a po zbývající podpůrci dobu, tj. další 3 měsíce, 45 % průměrného
měsíčního čistého výdělku.
Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy
v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém
byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti a v současné době představuje
částku 11 389 Kč.
Pokud uchazeč o zaměstnání splní podmínku doby předchozího zaměstnání
započtením náhradní doby, tj. do-by soustavné přípravy na budoucí povolání, a
tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti se
stanoví za první 3 měsíce ve výši 0,12násobku a za zbývající měsíce ve výši
0,11 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí
kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána
žádost o tuto podporu. Podpora v nezaměstnanosti ve výši 0,12násobku průměrné
mzdy představuje v současné době částku 2 357 Kč a ve výši 0,11 násobku
průměrné mzdy pak částku 2 160 Kč.
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Příloha č. 6

Nezaměstnanost v lednu 2009 stoupla na 6,8 %
V lednu docházelo vždy k nárůstu nezaměstnanosti z
důvodu sezónních vlivů, ale v letošním roce je nárůst
míry nezaměstnanosti do značné míry ovlivněn celkovou
ekonomickou situací. Hodnota registrované míry
nezaměstnanosti vzrostla na úroveň 6,8 % (o 0,8 p. b.).
Česká republika je dnes mezi státy EU na 5. místě s
nejnižší nezaměstnaností.

