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ÚVOD

Vize je definována jako vidění vztahující se k budoucímu, resp. vzdálenému, vnímání 

nedostupnému. Je výsledkem schopnosti předvídat nebo živě si něco představovat, 

vybavovat. Realita oproti tomu představuje věcnost, skutečné bytí něčeho (věci, podstaty 

aneb jen vlastnosti), tedy skutečnost proti toliko pomyšlenému (idealitě).

V oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti České republiky je jednou z vizí naplňování 

cílů Evropské strategie zaměstnanosti, a v této souvislosti pak snaha o její minimalizaci. 

Úplné odstranění dlouhodobé nezaměstnanosti je představou nereálnou. Realitou zůstává, 

že počet dlouhodobě nezaměstnaných v ČR je ve srovnání s ostatními členskými státy 

Evropské unie stále vysoký. V podmínkách českého trhu práce, v souvislosti s 

dlouhodobou nezaměstnaností je také realitou, že stále existují lidé, kteří chtějí být 

dlouhodobě nezaměstnanými. Výrazné propojení trhu práce se sociálním systémem je 

nutné z toho důvodu, že dnes fungují v nerovnováze. Stále se velkému množství lidí 

vyplatí využívat sociálních dávek, aniž by byli nuceni aktivnějším přístupem svoji situaci 

řešit. Systém musí být více motivující, pracovní trh je stále málo pružný.

Výše uvedené skutečnosti, vlastní poznatky a zkušenosti nabyté v souvislosti 

s problematikou dlouhodobé nezaměstnanosti, mne přivedly k rozhodnutí, věnovat se 

problematice dlouhodobé nezaměstnanosti jako tématu diplomové práce.

Diplomová práce s názvem „ Vize a realita při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti 

(zaměření na území Prahy 9,14 a 20)“ si klade jako cíl komplexní pojetí problematiky 

dlouhodobé nezaměstnanosti. Jak napovídá podtitulek, práce se zaměřuje na území Prahy 

9, 14 a 20. Tato lokalita byla zvolena proto, že nestátní organizace, ve které v současné 

době působím1, a která realizovala projekt spolufinancovaný z prostředků Evropského 

sociálního fondu2, zaměřený na skupinu dlouhodobě nezaměstnaných, sídlí na území Prahy 

20. Při realizaci uvedeného projektu ESF bylo spolupracováno s přilehlými oblastmi, 

konkrétné pak s Prahou 14 a 20. Praha 9 je v zaměření zvolena proto, že Praha 14 i 20 jsou 

územně příslušné k Úřadu práce hl. města prahy, pobočce Praha 9.

Kontext problematiky je hodnocen z evropského pohledu (nadnárodní pohled), 

z pohledu státní politiky ČR (národní pohled) i z pohledu regionálního (území Prahy 9, 14 

a 20). Na dlouhodobou nezaměstnanost je nahlíženo jako na hrozbu pro politiku

1 Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, http://www.skphopo.cz/
2 projekt Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů (dále jen Aktivizace), 
http://www.aktivizace.cz/
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zaměstnanosti Evropské unie, ale také jako na nepříznivý jev pro státní politiku 

zaměstnanosti a trh práce ČR.

Diplomová práce je členěna do dvou částí, na část teoretickou a část praktickou.

Teoretická část se skládá z osmi kapitol a je zaměřena na podrobný popis 

problematiky dlouhodobé nezaměstnanosti. První kapitola se věnuje vymezení pojmů (trh 

práce, zaměstnanost, nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost), druhá pohlíží na 

problematiku nezaměstnanosti v České republice a konkrétně pak na nezaměstnanost a její 

specifika v Praze. Třetí kapitola popisuje mezinárodní sociálně-politický rámec 

problematiky. Zabývá se evropským rámcem, problematikou vyloučení na pracovním trhu 

a politikou boje za sociální včlenění EU a politikou zaměstnanosti EU. V kapitole 4. je 

popsán sociálně-politický a právní rámec problematiky v České republice. Práce se v této 

kapitole zmiňuje o politice sociálního začleňování, o politice zaměstnanosti a o související 

právní úpravě v ČR. V páté kapitole je popsáno financování politiky zaměstnanosti, blíže 

je pojednáno o Evropském sociálním fondu jako možnosti financování ze Strukturálních 

fondů EU. V kapitole jsou stručně zmiňovány výdaje na politiku zaměstnanosti v 1. 

pololetí 2008 v ČR a v Praze. Kapitola 6. se podrobněji zabývá rolí státu při řešení 

dlouhodobé nezaměstnanosti. Zmiňovány jsou změny, které na pracovním trhu začnou 

platit od 1.1.2009, popsány jsou nástroje aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti. Kapitola 

je dále věnována výčtu sociálně-právních nástrojů pro dlouhodobě nezaměstnané. 

Zaměřuje se především na zabezpečení dlouhodobě nezaměstnaných sociálními dávkami, 

na individuální práci s nimi a na službu sociálni rehabilitace jako jednoho z nástrojů pro 

dlouhodobě nezaměstnané. Kapitola sedm se pak zabývá rolí nestátních subjektů při řešení 

dlouhodobé nezaměstnanosti. Pojednává o poskytování sociálních služeb nestátními 

subjekty, o jejich roli v politice zaměstnanosti. Podrobněji jsou popsány dva projekty ESF 

realizované nestátními subjekty v opatření l . l 3 a 2.14. Kapitola se dále zabývá sociální 

ekonomikou jejímž specifikem je integrace znevýhodněných skupin lidí do společnosti ve 

vazbě na rozvoj místních služeb a ekonomiky. Poslední, osmá kapitola teoretické části 

pojednává o boji proti dlouhodobé nezaměstnanosti. Zmiňuje roli sociální práce při jejím 

řešení, blíže se zabývá lokálními programy na trhu práce.

V praktické části diplomové práce, která byla realizována kvalitativním výzkumem, 

jsou představeny a analyzovány názory a postoje respondentů, které zaujímají

3 opatření 1.1- Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti
4 opatření 2.1 - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí
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k současnému systému řešení dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice. Podrobněji 

se pak výzkum zaměřuje na otázku využití finančních zdrojů z prostředků Evropského 

sociálního fondu, jako jednoho z možných nástrojů řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. 

Zjišťovány jsou také názory jednotlivých respondentů na plánované změny na trhu práce, 

na otázku individuálních akčních plánu, na otázku mezisektorové spolupráce apod.

V praktické části práce jsou vyhodnoceny stanovené hypotézy a uvedeny jsou odpovědi na 

výzkumné problémy.

Součástí diplomové práce je také seznam příloh, ve kterém jsou uvedeny některé 

informace dokreslující tvrzení v textu práce. V přílohách je dále uveden seznam a přehled 

popisných tabulek, které doplňují uváděná tvrzení z teoretické i praktické části práce.

11



1. VYMEZENÍ POJMŮ: ZAMĚSTNANOST, 
NEZAMĚSTNANOST A DLOUHODOBÁ 
NEZAMĚSTNANOST

Při vymezení jednotlivých pojmů je vycházeno z pojetí Českého statistického úřadu5. 

Obsah hlavních pojmů používaných v publikaci „Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR 

podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za 2. čtvrtletí 2008“, plně odpovídá 

definicím ukazatelů uvedeným v "Rezoluci o statistice ekonomicky aktivního obyvatelstva, 

zaměstnanosti, nezaměstnanosti a podzaměstnanosti"6.

Dalším z použitých zdrojů je „Výběrové šetření pracovních sil“ (VŠPS), které je 

zdrojem informací o trhu práce zjišťovaných šetřením v domácnostech respondentů. 

Metodika ukazatelů zjišťovaných VŠPS koresponduje s definicemi a doporučeními 

Mezinárodní organizace práce (1LO)7, takže data mohou sloužit jako základ pro přímou 

mezinárodní srovnatelnost charakteristik trhu práce v různých zemích. Zároveň je 

respektována prováděcí metodika Eurostatu8, která poskytuje výklad náplně konkrétních 

charakteristik trhu práce.

1.1.TRH PRÁCE, EKONOMICKÁ AKTIVITA A NEAKTIVITA, 
ZAMĚSTNANOST, NEZAMĚSTNANOST

„TRH PRAČE je  jako každý trh charakterizován nabídkou a poptávkou. Na tomto trhu 

nabízejí zaměstnavatelé pracovníkům prácí za mzdu. V rámci zkoumání trhu práce se 

ekonomie snaží co nejlépe porozumět nezaměstnanosti a výši mezd. Jedná se o důležitý 

předmět zkoumání, protože výše nezaměstnanosti závažně ovlivňuje stav společnosti. Plná 

zaměstnanost je  cílem celé řady moderních vlád.íS

Trh práce je z řady důvodů specifickým trhem, na němž je standardní přizpůsobovací 

mechanizmus zeslaben. V důsledku toho se mzdy stávají nepružnými. Z řady důvodů trh 

práce inklinuje k nerovnováze a k nezaměstnanosti se všemi jejími negativními 

ekonomickými a sociálními důsledky.

5 http://www.czso.cz/
6 Tato rezoluce, přijatá 13. mezinárodní konferencí statistiku práce v říjnu 1982, obsahuje komplexní definice 
a doporučení ILO pro sledování uvedených jevů. V šetřeni jsou zohledněny i další závazné mezinárodní 
normy zejména úžeji orientované rezoluce ILO a mezinárodní klasifikace a číselníky se vztahem 
k problematice trhu práce.
7 ILO -  www.ilo.org
8 http://epp.eurostat.ec.europa.eu
9 http://encyklopedie.seznaxn.cz/heslo/446087-trh-prace
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DĚLENÍ POPULACE DLE VZTAHU K TRHU PRÁCE

Dle publikace Českého statistického úřadu „Trh práce v ČR 1993 až 2007“10 lze populaci 

podle vztahu k trhu práce členit do základních kategorií, jak je uvedeno v následujícím 

schématu č. 1.

Schéma č. 1 -  členění populace podle vztahu k trhu práce.

populace

celkem

populace 

0-14 let ekonomicky neaktivní
14,2%

populace

15 a více 

let

35.3%

ekonomicky 

aktivní (pracovní 

síla)

zaměstnaní v NH
zaměstnaní v CS 47.8%

příslušnici armády 0.1%

nezaměstnaní 2.4%

Pozn : NH = národní hospodářství 
CS = civilní sektor

Ekonomický status vyjadřuje, dle metodických vysvětlivek k publikaci Trh práce v ČR 

1993 až 2007, základní rozdělení obyvatelstva ve věku 15 let a více podle zařazení na trhu 

práce. Tato populace je členěna na ekonomicky aktivní obyvatelstvo, tj. zaměstnané a 

nezaměstnané, a obyvatelstvo ekonomicky neaktivní.

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo neboli pracovní síla (Labour Force) zahrnuje dle 

rezoluce ILO všechny osoby 15-ti leté a starší, které splňují požadavky na zařazení mezi 

zaměstnané nebo nezaměstnané. Pracovní síla v národním hospodářství je definována jako 

součet zaměstnaných osob (v hlavním zaměstnání) v národním hospodářství a 

nezaměstnaných osob. Míra ekonomické aktivity pak vyjadřuje podíl pracovní síly 

(zaměstnaných a nezaměstnaných) na počtu všech osob starších 15-ti let.

Za zaměstnané se, dle Metodických popisů ukazatelů VŠPS ČSÚU, považují 

všechny osoby patnáctileté a starší, obvykle bydlící na sledovaném území, které v průběhu 

referenčního týdne pracovaly alespoň 1 hodinu za mzdu, plat nebo jinou odměnu, nebo 

sice nebyly v práci, ale měly formální vztah k zaměstnání. Hlavním kriteriem pro zařazení 

mezi zaměstnané je tedy vyvíjení jakékoliv odměňované pracovní aktivity. Není proto 

rozhodující, zda pracovní aktivita těchto osob měla trvalý, dočasný, sezónní či příležitostný 

charakter a zda měly jen jedno nebo více souběžných zaměstnání, nebo zda současně

10 http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3103-08
11 http://www.czso.ez/csu/redakce.nsf/i/zam_vsps
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studovaly, pobíraly nějaký důchod apod.

Podle mezinárodní metodiky jsou mezi zaměstnané zahrnovány i tyto skupiny osob:

- profesionální příslušníci armády a

- osoby na mateřské dovolené, které před nástupem pracovaly (nikoli další nebo 

rodičovské dovolené)

Podle mezinárodní metodiky nejsou mezi zaměstnané zahrnovány:

- osoby na mateřské dovolené, které před nástupem nepracovaly,

- a osoby na další mateřské (rodičovské) dovolené - jsou klasifikovány jako osoby 

ekonomicky neaktivní nebo nezaměstnané podle toho zda splňují či nesplňují 

podmínky ILO pro zařazení mezi nezaměstnané.

Za zaměstnanost je tedy považována „aktivní účast práce schopného obyvatelstva na 

společenské hospodářské činnosti“12. Zaměstnanost je jednou z klíčových oblastí zájmu 

členských států Evropské unie, protože průměrná míra nezaměstnanosti je v EU stále 

relativně vysoká. Politika zaměstnanosti a sociální politika hrají klíčovou roli v tzv. 

lisabonské strategii, která tvoří rámec politiky EU pro vytváření pracovních míst a 

dosahování růstu.

Zaměstnanci jsou dle klasifikace postavení v zaměstnání ICSE-9313 všechny osoby 

s formální vazbou k zaměstnání bez ohledu nato, zda v referenčním týdnu skutečně 

pracovaly či nikoliv. Formální vazbou k zaměstnání se rozumí především pracovní poměr 

(v současné legislativní úpravě pracovní smlouva, jmenování a volba), dále dohoda o 

provedení práce a dohoda o pracovní činnosti, popřípadě další smluvní vztahy mimo oblast 

pracovního práva. Mezi zaměstnance patří podle ILO rovněž příslušníci armády (vojáci 

z povolání a do roku 2004 vojáci v základní službě); tato skupina osob je zahrnuta 

do celkové zaměstnanosti v národním hospodářství.

Míra zaměstnaností vyjadřuje dle VŠPS ČSÚ14 podíl počtu zaměstnaných na počtu 

všech osob 15-tiletých a starších. Míra nezaměstnanosti hraje důležitou roli při boji státu 

proti nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti, národních podpor a 

dalších instrumentů. Dle výzkumné studie MPSV „Náklady státu na jednoho 

nezaměstnaného“15 se mírou nezaměstnanosti rozumí podíl nezaměstnaných na pracovní

12 Ilustrovaný encyklopedický slovník, 1982, str. 884
3 přijaté na 15. mezinárodní konferenci statistiku práce v roce 1993, která vytvořila základní terminologii 

pro jednotlivé skupiny zaměstnaných
14 http://www.czso.ez/csu/redakce.nsf/i/zam_vsps
15 http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/vyzkumnestudie
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síle, neboli počet nezaměstnaných vydělený ekonomicky aktivním obyvatelstvem.1''

Ekonomicky neaktivní jsou dle Metodických popisů ukazatelů VŠPS ČSÚ všechny osoby 

15-ti leté a starší, obvykle bydlící na sledovaném území, které v referenčním období 

nepatřily do kategorie "pracovních sil", tj. nemohou být klasifikovány jako osoby 

zaměstnané nebo nezaměstnané.

Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo (osoby mimo pracovní sílu) tvoří všechny 

osoby, které během referenčního období nebyly zaměstnány a nejsou současně 

charakterizovány ani jako nezaměstnané, tj. nesplňují 3 základní podmínky 

nezaměstnanosti definované ILO. Ekonomicky neaktivní populace je tvořena např. dětmi 

předškolního věku, osobami navštěvujícími různé vzdělávací instituce, starobními 

důchodci, dlouhodobě nemocnými nebo invalidními osobami apod. Patří sem i uchazeči o 

zaměstnání evidovaní na úřadu práce, ale neschopní nastoupit práci do 14 dnů. Do této 

skupiny dále patří i osoby na rodičovské dovolené, pokud nesplňují podmínky pro zařazení 

mezi zaměstnané či nezaměstnané.

Za nezaměstnané se podle metodiky Eurostatu vypracované na základě doporučení ILO 

považují všechny osoby 15-ti leté a starší, obvykle bydlící na sledovaném území, které v 

průběhu referenčního týdne souběžně splňovaly 3 podmínky ILO:

- nebyly zaměstnané,

- byly připraveny k nástupu do práce, tj., během referenčního období byly k disposici 

okamžitě nebo nej později do 14 dnů pro výkon placeného zaměstnání nebo 

sebezaměstnání,

- v průběhu posledních 4 týdnů hledaly aktivně práci (prostřednictvím úřadu práce 

nebo soukromé zprostředkovatelny práce, přímo v podnicích, využíváním inzerce, 

podnikáním kroků pro založení vlastní firmy, podáním žádosti o pracovní povolení a 

licence nebo jiným způsobem).

Na tyto tři požadavky, jež jsou obsahem definice nezaměstnanosti dle ILO se 

v České republice odvolává zákon o zaměstnanosti.

Pokud osoby nesplňují alespoň jednu ze tří uvedených podmínek, jsou klasifikovány 

jako zaměstnané nebo ekonomicky neaktivní. Jedinou výjimkou je skupina osob, které

16 Je nutné připomenout, že oficiální míra nezaměstnanosti obvykle plně nepopisuje skutečnou 
nezaměstnanost. Tu zkreslují zejména dvě skutečnosti. Oficiální míra nezapočítává zaměstnance, kteří 
pracují na zkrácený pracovní úvazek. Dále nereflektuje znechucené nezaměstnané (odrazené pracovníky), 
kteří po neúspěších v hledání vhodného zaměstnání přestali aktivně shánět práci.
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práci nehledají, protože ji již našly a jsou schopny nástupu do 14 dnů. Tyto osoby jsou 

podle definice EUROSTATu zařazeny rovněž mezi nezaměstnané.

Zařazení do kategorie nezaměstnaných nesouvisí s kategorií registrovaných uchazečů

o zaměstnání na úřadech práce a ani s faktem, zda tyto osoby pobírají či nepobírají 

příspěvek v nezaměstnanosti či jiné sociální dávky nebo příspěvky. Nezaměstnané lze 

rozdělit na registrované a neregistrované nezaměstnané, na neumístitelné uchazeče o 

zaměstnání a na dosažitelné neumístěné uchazeče o zaměstnání.

Registrovaní nezaměstnaní (MPSV) představují dle VŠPS tu část nezaměstnaných, 

která pro aktivní hledání zaměstnání využívá služeb profesionálních organizací, ať již 

státních (úřady práce) nebo soukromých (zprostředkovatelny práce). Nezaměstnaní, 

registrovaní úřady práce jsou nezaměstnaní splňující obecné podmínky nezaměstnanosti, 

kteří aktivně hledají zaměstnání prostřednictvím úřadu práce. Není přitom rozhodující, 

pobírají-li příspěvek před nástupem do zaměstnání nebo ne.

Neregistrováni nezaměstnaní jsou pak nezaměstnaní splňující obecné podmínky 

nezaměstnanosti, kteří aktivně hledají zaměstnání jinou formou než prostřednictvím 

organizací zprostředkovávajících práci (v případě České republiky prostřednictvím úřadů 

práce).

Podle platných zákonů mohou být vedeni v evidencích úřadů práce jako neumístění 

uchazeči o práci občané trvale bydlící v příslušné oblasti, kteří nejsou v pracovním nebo 

obdobném vztahu k zaměstnavateli ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, a 

kteří požádali úřad práce o zprostředkování vhodného zaměstnání.

Dosažitelní neumístění uchazeči o zaměstnání jsou evidovaní nezaměstnaní 

(vč. občanů EU a EHP), kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce 

vhodného pracovního místa, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí 

do zaměstnání.

M íra registrované nezaměstnanosti podle metodiky platné do 30. 6. 2004 je podíl 

vyjádřený v procentech, kde v čitateli je počet neumístěných uchazečů o zaměstnání 

a ve jmenovateli disponibilní pracovní síla (tj. zaměstnaní z VŠPS + neumístění uchazeči).

MPSV ve snaze maximálně přiblížit metodiku registrované nezaměstnanosti 

metodice ILO změnilo počínaje měsícem červencem 2004 metodiku výpočtu míry 

nezaměstnanosti. M íra registrované nezaměstnanosti je tedy podle metodiky platné 

od 1.7.2004 podíl vyjádřený v procentech, kde v čitateli je počet dosažitelných 

neumístěných uchazečů o zaměstnání (ke konci období) a ve jmenovateli součet počtu 

zaměstnaných z VŠPS, pracujících cizinců registrovaných na úřadech práce nebo
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s platným povolením k zaměstnávání či živnostenským oprávněním a počtu dosažitelných 

neumístěných uchazečů o zaměstnání (klouzavý roční průměr).

Jednotlivé regiony členských zemí Evropské unie jsou různě bohaté a samozřejmě i 

míra nezaměstnanosti se liší region od regionu. Ve všech zemích je nejnižší míra 

nezaměstnanosti ve velkých městech, kde je dostatek pracovních příležitostí i podmínek 

pro úspěšné podnikání a široká základna koupěschopného obyvatelstva. V okrajových, 

převážně na zemědělství orientovaných regionech je míra nezaměstnanosti nejvyšší.

Specifické míry nezaměstnanosti jsou ukazatele popisující nezaměstnanost určité 

sociální, věkové nebo jiné skupiny obyvatelstva. Definuje se například míra dlouhodobé 

nezaměstnanosti uvažující jen s dlouhodobě nezaměstnanými, míry nezaměstnanosti 

v určitých věkových skupinách, mezi muži a ženami, míry konstruované podle úrovně 

vzdělání, profesí, podle odvětví, regionů, míry propuštěných z práce apod.

V souvislosti s tématikou zaměstnanosti je vhodné zmínit také právo na zaměstnání. 

Právem na zaměstnání je dle zákona o zaměstnanosti17 právo fyzické osoby, která chce a 

může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, na 

zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených tímto 

zákonem. Občan má dále právo na zajištění trvalého zaměstnání podle jeho způsobilosti a 

pokud možno i podle jeho kvalifikace, za odměnu podle vykonané práce. Přitom musí být 

dbáno zájmu a možností společnosti. Právo na zaměstnání bylo poprvé uzákoněno 

vJakobinské ústavě z roku 1794, mezinárodně uznáno bylo ve Všeobecné deklarace 

lidských práv 1948.

Sociální událost nezaměstnanosti je dle Tomeše (2001) definována:

- nedobrovolným charakterem (nemožnost získat zaměstnání);

- pracovní schopností (způsobilost být zaměstnán);

- připraveností (disponibilita) pro výkon zaměstnání;

- aktivním hledáním zaměstnání (docházení na úřad práce).

„Nezaměstnanost je  z ekonomického hlediska stav v národním hospodářst\ň, kdy část 

pracovního potenciálu společnosti nenalézá uplatnění nebo dobrovolně o toto uplatnění 

neusiluje. Statistika definuje nezaměstnaného jako osobu, která hledá práci, chce být činná

17 § 10 zákona č. 435/2004 Sb.. o zaměstnanosti
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jako zaměstnanec, není práce neschopna pro nemoc a není činná jako zaměstnanec, 

domácí dělník, pomáhající rodinný příslušník či samostatný podnikatel.

Ze sociálního hlediska je  nezaměstnanost jedním z hlavních sociálních problémů, 

který má aspekty funkční (pohotová rezerva pracovních sil) i dysfunkční (zatěžování 

státního rozpočtu v oblasti sociálních dávek a podpor, devastace pracovního potenciálu 

ztrátou kvalifikace i motivace, zvyšování sociální nestability). Dlouhodobá nezaměstnanost 

přináší jednotlivcům řadu negativních důsledků: ztrátu pozice a ekonomického statusu, 

prestiže, často i sociální identity. “

„Nezaměstnanost je  všeobecně považována za velice negativní jev. Je však každá 

nezaměstnanost pro společnost nutně zlem? Z hlediska sociálního pohledu na tento 

problém odpovíme zřejmě kladně, neboť sociální zkušenosti nezaměstnaných jsou vesměs 

velice nepříznivé. Z ekonomického pohledu nemůže být odpověď tak jednoznačná. 

Nezaměstnanost je  totiž také projevem mikrostrukturální adaptace ekonomiky. Je projevem 

a důsledkem vzniku, zániku a omezování či naopak podpory některých výrob a činností, a 

tedy i pracovních míst. Jako taková je  „určitá nezaměstnanost“ nutná, je  spojena 

s mobilitou pracovní síly a je  výrazem toho, že část pracovních sil se přizpůsobuje 

technologickým změnám (rekvalifikuje se, hledá si nové pracovní místo, stěhuje se za prací 

apod.). Tuto nezaměstnanost nelze považovat za zlo, neboť je  předpokladem adaptačních 

procesů, usnadňuje strukturální změny a odstraňuje strnulost ekonomiky, a je  tedy 

symptomem rozvíjející se ekonomiky a společnosti. Proto nepřekročí-li nezaměstnanost 

„ určitou mez “ jde  v dnešních vyspělých tržních ekonomikách o přirozený průvodní jev, 

svým způsobem ekonomicky nezbytný, který je  zvládnutelný různými makroekonomickými 

opatřeními a politikou zaměstnanosti.

Co jsou ony „určité meze “? Ekonomové v této souvislosti zavádějí a definují pojem 

tzv. „přirozené míry nezaměstnanosti Je to taková úroveň nezaměstnanosti, při níž jsou  

jednotlivé segmenty trhu práce v průměru v rovnováze, tj. některé vykazují převahu 

poptávky a volných pracovních míst, jiné naopak převahu nabídky, a tudíž nezaměstnanost. 

Je to míra, při níž síly působící na mzdy a ceny jsou ve svém celku v rovnováze. Její výše je  

v každé ekonomice závislá na řadě pro ni specifických faktorů na trhu práce, jako jsou 

např. možnosti utváření nových pracovních míst, mobilita a adaptabilita pracovníků 

(spojená výrazně např. s úrovní vzdělání, se situací v oblasti bydlení), možnosti

18 Všeobecná encyklopedie DIDEROT 1999, s. 352
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rekvalifikací, motivace k přijímání nových pracovních míst, poměry ve frikční a sezónní 

nezaměstnanosti aj. Některé prameny také hovoří o „funkční nezaměstnanosti“, která je  

považována za ekonomicky i sociálně pozitivní (podporuje motivaci lidí pracovat a 

přizpůsobovat se trhu práce, a tím podporuje pružnost ekonomiky), která ale ještě  

nezpůsobuje sociální krize.

Nepříznivým jevem posledních let je, že přirozená míra nezaměstnanosti má 

vzestupný trend. Příčiny jsou spatřovány především v relativně dobrém sociálním jištění 

nezaměstnaných (vliv fungování welfare state), které může způsobovat, že nezaměstnaní 

liknavěji vyhledávají práci a ne každou také přijímají, dále ve skutečnosti rostoucí 

strukturální nezaměstnanosti spojené s dynamikou technologického pokroku a konečně i 

v demografických změnách, které souvisejí zejména s věkovým složením obyvatelstva a 

s růstem míry ekonomické aktivity (včetně vstupu silných populačních ročníků na trh práce 

v 80. letech) a také se snahou o větší participaci na trhu práce. Růst nezaměstnanosti i růst 

je jí přirozené míry ještě více aktualizuje závažnost důsledků nezaměstnanosti. “I9

Krebsovo pojetí se zdá být nej zdařilejší. Vzestupným trendem míry nezaměstnanosti, 

konkrétně pak sociálním jištěním nezaměstnaných, tzv. „pastí sociálního systému“ a 

plánovaným změnám v této oblasti se podrobněji zabývá kapitola 6 Role státu při řešení 

dlouhodobé nezaměstnanosti

1.1.1. Druhy nezaměstnanosti
Nezaměstnanost lze dělit:

- z časového hlediska na:

- krátkodobou - do 3 měsíců;

- střednědobou - do 12 měsíců;

- dlouhodobou - nad 12 měsíců; je charakteristická pro určité sociální kategorie a 

vytváří specifické problémy jak pro nezaměstnané osoby (životní strategie), tak i 

pro společnost (nároky na sociální stát, nebezpečí vzniku „underclass“);

- z hlediska dobrovolnosti na:

- dobrovolnou - lidé o práci vědomě neusilují, je upřednostněn volný čas před 

konáním práce;

- nedobrovolnou -  jsou splněny výše uvedené podmínky pro charakteristiku 

nezaměstnaného, člověk aktivně usiluje o nalezení zaměstnání;

- z hlediska charakteru na:

19 Krebs. 2007. str. 293-294
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- frikční - vzniká v důsledku neustálého pohybu lidí mezi místy či pracovními 

příležitostmi; jedná se o krátkodobou (dobrovolnou) nezaměstnanost spočívající v 

nedokonalé mobilitě (lidé nemají nebo nechtějí dojíždět za prací, stěhovat se) a 

špatné informovanosti o pracovních příležitostech;

- strukturální - postihuje některá odvětví či výroby a vzniká v důsledku nesouladu 

nabídky a poptávky po práci; je vyvolána technickým pokrokem a rychlejším 

rozvojem ekonomiky, než je rozvoj vzdělávacího systému; je dlouhodobá, 

nedobrovolná a v některých oblastech vysoká;

- cyklickou - souvisí s cyklickým poklesem výkonu ekonomiky; je to nedobrovolná 

nezaměstnanost a je spojena se ztrátou práce zejména v důsledku nedostatečného 

odbytu;

- sezónní - není uváděna vždy; je nedobrovolná, spojena s koncem brigád, 

sezónních prací aj.; jde o faktor působící na vývoj nezaměstnanosti a růst nabídky 

práce v určitých časových obdobích;

- z hlediska míry postihu obyvatelstva na:

- individuální -  postihuje jednotlivce;

- masovou - stav, kdy nezaměstnanost zasahuje značný počet ekonomicky aktivních 

osob (obvykle se bere hranice nad 10 -  20%); charakteristickým je pro tento stav i 

vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných.

Při popisu nezaměstnanosti se dle Krebse (2007) v literatuře pracuje i s dalšími koncepty, 

(předurčujícími i způsoby řešení). „Jde o koncept tzv.:

- „work reduction“, kdy jde o nezaměstnanost, kn íž  dochází především v důsledku 

odbytových potíží firem případně i celé ekonomiky;

- „job reduction“, kdy je  nezaměstnanost důsledkem zavádění nových technologií, 

změn v obsazích práce a ve struktuře ekonomiky. V tomto případě často mizí z trhu 

práce celé kategorie povolání a profesí a vyžadují se pracovníci se zcela odlišnými 

pracovními předpoklady, a to zpravidla při stejné, resp. I  rostoucí produkční 

schopnosti firem i ekonomiky. Zdá se, že tento koncept ve vyspělých zemích sílí. 

Souvisí spronikáním vědeckého poznání do společenské praxe, srůstem složitosti 

práce a proměnlivostí v jejím obsahu, stručně řečeno s naplňováním konceptu 

„znalostníspolečnosti“. “20

20 (Krebs, 2007, str. 292-293)
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1.1.2. Kdo je  nezaměstnaný a kdo jen nepracuje
Ne každý, kdo pracuje, je zaměstnaný a na druhé straně také ne každý, kdo nepracuje je

nezaměstnaný. Souvisí to s odlišením práce, především práce konané pro vlastní potěšeni 

či v rámci domácnosti, od zaměstnání (v anglické literatuře se s tím může čtenář setkat 

jako s rozlišením mezi „work“ a „job“ jako zaměstnáním poskytujícím výdělek).

Na nutnost odlišovat mezi „prací“ a „zaměstnáním“ upozorňuje Jahodová (1982). 

Podle ní Oxfordský slovník anglického jazyka obsahuje 39 odlišných významů pojmu 

práce. Výkon zaměstnání je pouze jedním z těchto významů, i když pro náš účel 

nejdůležitějším. (Mareš 2002)

Nemít příjem z trhu práce dle Mareše (2002) neznamená nutně nemít na tento trh 

práce přístup. „Stejně tak být nezaměstnaný neznamená být mimo trh práce, ale znamená 

to nemoci se na něm prosadit a zůstávat tedy v konkrétním okamžiku na straně 

nerealizované nabídky. “ 21

1.1.3. Typy nezaměstnaných
Lazarus (1984), Bollová (2000) a Kuhl (1994), popisují dva typy nezaměstnaných. Typ

aktivních nezaměstnaných se snaží neustále vyhledávat nové informace ve všech 

dostupných zdrojích, stresová situace ztráty práce u tohoto typu mobilizuje psychickou 

energii. Aktivní typ se může po roce marného úsilí proměnit v typ pasivní, který 

představuje pro jedince způsob přežití.

Pasivní typ nezaměstnaných se novým informacím vyhýbá, vyčkává na řešení samo 

od sebe, pokouší se na situaci nemyslet, nepřipouštět si ji, čímž se snaží eliminovat 

stresové podněty na nejnižší možnou míru. Pasivní strategie mohou vyústit do tzv. naučené 

bezmocnosti vyznačující se přesvědčením o nemožnosti ovlivnění vlastní situace svým 

chováním.

1.2.DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST 

DEFINICE DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Siřeji může být definována jako ztráta pracovního místa na období přesahující např. jeden 

rok (EU) nebo 6 měsíců dle USA a ČR (přechod z nezaměstnaneckého pojištění na sociální 

podporu).

V užším smyslu je možno se ptát, zda trvalá nezaměstnanost vede k osobnímu

21 Mareš, 2002, str. 16
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úpadku a společenské marginalizaci postižených osob.

Dlouhodobá nezaměstnanost jako zejména závažný sociální problém nemá jen negativní 

dopady na příjmy domácností na straně jedné a vzrůstající státní sociální dávky na straně 

druhé, ale též na udržení pracovní zručnosti a návyků, jakož i na zhoršující se osobní 

pocity nezaměstnaných, které vyúsťují v postupnou všeobecnou deziluzi a často v pocitech 

vyloučení ze společnosti.

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti vyjadřuje dle VŠPS podíl počtu nezaměstnaných 

jeden rok a déle na celkové pracovní síle (v procentech), kde v čitateli je počet 

nezaměstnaných jeden rok a déle a ve jmenovateli je celkový počet osob s jediným nebo 

hlavním zaměstnáním plus celkový počet nezaměstnaných.

Kategorizace na osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou 

nezaměstnaností je používána především ve spojení s definováním cílových skupin 

projektů spolufinancovaných z prostředků evropského sociálního fondu (konkrétně pak 

opatření 1.1 JPD 3). Jedná se zejména o osoby z řad uchazečů o zaměstnání, které náleží k 

tzv. znevýhodněným skupinám na trhu práce. Jsou to především osoby do 25 let a 

absolventi vysokých škol po dobu dvou let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 

30 let věku; těhotné ženy; kojící ženy; osoby pečující o dítě do 15 let věku nebo o 

dlouhodobě těžce zdravotně postiženého člena rodiny; osoby se zdravotním postižením; 

osoby nad 50 let; osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců; 

osoby, které potřebují zvláštní pomoc (osoby, které se ocitly v mimořádně obtížných 

poměrech nebo které v nich žijí, osoby společensky nepřizpůsobené, osoby ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí); osoby bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní 

kvalifikace; nejvíce ohroženi jsou ti, u kterých dochází ke kumulaci handicapů; tyto osoby 

je nutné podchytit včas, dříve než se stanou dlouhodobě nezaměstnanými;

1.2.1. Činitelé ovlivňující dlouhodobou nezaměstnanost
Dlouhodobou nezaměstnanost ovlivňuje řada činitelů, mezi nej významnější lze počítat

následující:

- krátkodobá nepružnost trhu práce (na straně nezaměstnaných nedostatek informací o 

možnostech uplatnění na trhu práce)

- rozdíl mezi strukturou poptávky a nabídky práce
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- na straně nezaměstnaných absence dovedností a vědomostí, které jsou pro nabízená 

pracovní místa požadovány

- na straně uchazečů o zaměstnání nezájem o málo placená místa

- neochota k profesní či prostorové mobilitě a překážky, které se této mobilitě staví do 

cesty

- diskriminace určitých kategorií ze strany zaměstnavatelů

- hodnotová orientace některých skupin uchazečů o zaměstnání (nezájem o práci, 

závislost na podpoře).

1.2.2. Ohrožené skupiny
Dlouhodobá nezaměstnanost nejčastěji postihuje určité specifické skupiny populace,

znevýhodněné na trhu práce:

- Nepružnou, dlouhodobě zaměstnanou pracovní sílu (čím stabilnější poslední 

pracovní místo, tím obtížnější znovu uplatnění na trhu práce).

- Nekvalifikovanou pracovní sílu, zejména nekvalifikované ženy.

- Příslušníky etnických minorit (občané romské národnosti -  představují 50 % 

dlouhodobě nezaměstnaných (Blatníková, 1997)) a imigranty.

- Osoby s kumulovanými hendikepy (rodinné problémy, zdravotní problémy, nízká 

kvalifikace).

- Osoby ze zaostávajících a venkovských oblastí.

- Zdravotně postižené, osoby se změněnou pracovní schopností.

- Mladistvé, zejména problémové.

- Osoby dříve trestané. (Blatníková, 1997)

- Osoby nevhodné pro dlouhodobé umístění v důsledku nespolehlivosti a snížené 

přizpůsobivosti (poruchy chování, agresivita, alkoholismus). (Hodaňová, 1997), 

(Mareš, 2002).

- Dále také osoby bez skutečného zájmu trvale pracovat.

Tyto skupiny jsou i přes současnou poptávku po pracovní síle prakticky 

nezaměstnatelné a generují početnou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných.

Mezi dlouhodobě nezaměstnané patří také úzce specializovaní nebo nízce 

kvalifikovaní pracovníci, kteří přišli o své místo kvůli strukturálním změnám ve výrobě. 

Jejich osud závisí na dostatečně účinné aktivní politice zaměstnanosti - především formou 

efektivních rekvalifikačních programů, podporou mobility pracovní síly a investicemi v 

regionech postižených strukturálními změnami.
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1.2.3. Fáze adaptace na ztrátu zaměstnání
Adaptaci na ztrátu zaměstnání lze rozdělit do následujících fází.

Bezprostředně po ztrátě následuje šok. Někteří popisují první fázi jako krátkou fázi 

pocitu uvolnění a svátečních dnů (Halliday, 1935). Člověk zůstává optimistický, aktivně 

hledá nové zaměstnání.

Pokud člověk není úspěšný, nastává druhá fáze -  fáze úzkosti a deprese, pesimismu, 

ztráty duševní rovnováhy.

Při dlouhodobé nezaměstnanosti přichází třetí fáze -  fatalistická, která je adaptací na 

nový způsob života, poskytující zúžený životní prostor. Vyznačuje se těmito rysy: ztráta 

naděje, obavy z budoucnosti, zhroucení aktivních životních postojů, apatie, nízké aspirace, 

nízké sebevědomí, pocit bezmocnosti, krátký časový horizont uvažování, fatalistická 

mentalita.

1.3.Důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti pro jedince

Již riziko ztráty zaměstnání představuje chronický stresor negativně působící na psychiku 

jedince. Vlastní nezaměstnanost má řadu nepříznivých vlivů na duševní, a ovšem i na 

tělesné zdraví, které mohou zpětně snižovat předpoklady člověka pro úspěšné pracovní 

zapojení. Z hlediska praktického dopadu na jednotlivce má velký význam rozdělení na 

krátkodobou a dlouhodobou nezaměstnanost. (Matoušek, Koláčková, Kodymová, eds., 

2005)

„Stav nezaměstnanosti přináší frustraci mnoha psychických potřeb. Jednou z nich je  

potřeba stimulace. Nezaměstnaný člověk ve srovnání s minulostí může strádat nedostatkem 

podnětů. Vjeho dosavadním životním programu dochází k zásadním změnám. Ztráta 

navyklého stereotypu a narušení zafixovaného denního režimu vede k odlišnému vnímáni 

času. Nezaměstnanému ubíhá čas pomaleji, zdá se mu, že čas téměř nemá žádnou 

strukturu, rozlišit všední dny od víkendů je  stále těžší (Mareš 1994).

Nuda je  jeden z nejhůře prožívaných stavů provázejících nezaměstnanost. Ubrání se 

mu lidé reagující na stav nezaměstnanosti rigidním dodržováním stejného denního režimu, 

jaký měli, když chodili do práce. V tomto případě jde o obranný mechanismus (Vágnerová 

2000).
... U většiny lidí nezaměstnanost frustruje potřebu aktivity, stejně jako potřebu 

seberealizace. S tím jde ruku v ruce snížení pozitivního sebehodnocení a sebeúcty (Čížková 

a Chytil 1994). Nezaměstnaný může mít pocit ztráty kontroly nad svým životem. Na základě
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své negativní zkušenosti s dosavadním zvládáním nezaměstnanosti se může domnívat, že již  

nemá šanci uspět. Nenaplněny mnohdy zůstávají i potřeby citové jistoty a bezpečí, otevřené 

budoucnosti a naděje. Psychické napětí, stres a úzkost mohou vyústit až v sebevražedné 

jednání. ...

Nezaměstnaný člověk ztrácí po určité době mnohé dosavadní schopnosti a 

dovednosti, a to z prostého důvodu, že je  nevyužívá. Jde nejen o úbytek profesních 

dovedností či odborné kvalifikace, ale o celkové odvykání si od běžných zaměstnaneckých 

aktivit. Lépe jsou na tom v tomto směru nezaměstnaní, kteří mají možnosti alternativní 

pracovní činnosti, např. obyvatelé venkova, kteří se v době, kdy se ocitli bez práce, 

intenzivněji věnují svému hospodářství nebo práci na zahradě (Koudelka 1993). Vazba na 

domácí hospodářství ovšem nezaměstnaným lidem z venkova ztěžuje dojíždění za 

zaměstnáním (Řezníček a syrovátka 1993). Uvažujeme-li o vlivu prostředí na prožívání 

nezaměstnanosti, pak j i  subjektivně obtížněji snášejí ti jedinci, kteří žijí v regionech, kde je  

nezaměstnanost relativně nízká, takže nezaměstnaný je  v dané situaci ojedinělý. “2:

Dlouhodobá nezaměstnanost má pro člověka značné sociální důsledky. Rostou však i 

výdaje státního rozpočtu na sociálních dávkách a službách a současně jsou nižší příjmy 

kvůli neodvedeným daním z příjmu a kvůli nižší koupěschopnosti obyvatelstva i DPH či 

spotřební daně.

1.4.Nezaměstnanost a sociální práce

Dlouhodobá nezaměstnanost je dle Tomeše (2001) jinou sociální události než 

nezaměstnanost krátkodobá, neboť člověk po určité době ztrácí způsobilost být zaměstnán 

pro ztrátu kvalifikace (nemá možnost účastnit se velmi rychlého procesu získávání 

zkušeností a znalostí, což vede k jeho „dekvalifikaci“), ztrátu pracovních návyků (sociální 

„zlenivění“) a získaný zvyk žít ze sociálních dávek (upadnutí do „sociální pasti“).

Dlouhodobě nezaměstnaní jsou přeřazováni do systému sociální pomoci a pracuje se 

s nimi jinak než se skupinou dočasně (krátkodobě) nezaměstnaných osob.

Sociální práce jako komplex formálních a neformálních postupů zaměřených na řešení a 

zmírňování sociálních problémů, je dle Mareše (2002) součástí sociální politiky. 

Nezaměstnanost není v kontextu sociální práce novým fenoménem. Z mnoha důvodů mají

22 Matoušek a kol., 2005, str. 303-304
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lidé, kteří jsou objektem sociální práce, často současně i problémy s tím, jak získat či 

udržet zaměstnání. Stejně tak se s problémem nezaměstnanosti úzce pojí chudoba a 

rodinné krize, které jsou tradičním předmětem sociální práce.

Mareš uvádí, že nezaměstnaní se tedy často objevují mezi klienty různých typů 

sociálních služeb a jsou předmětem sociální práce. Jedním z hlavních důvodů, proč 

nezaměstnaní vyhledávají sociální služby, jsou finanční potíže.

„ Cílem sociální práce s nezaměstnanými je, obecně řečeno, snížení rizika jejich sociálního 

vyloučení, k němuž dochází v rovině ekonomické, sociální i psychologické.

Pomoc musí vždy přihlížet ke specifické situaci nezaměstnaného. Nezbytná je  

spolupráce s dalšími odborníky a znalost využitelných zdrojů podpory, které jsou pro 

klienta vhodné a dostupné. Jsou to zdroje nabízené státními organizacemi v rámci tzv. 

aktivní politiky zaměstnanosti -  úřady práce, job kluby, poradenská střediska. Jiné zdroje 

nabízí neziskový sektor, kde lze najít možnosti pro využití volného času nezaměstnaných 

apod. Důležité je  kromě toho využití zdrojů přímo v rodině a v sousedské komunitě klienta.

Služby sociální práce plní u této cílové skupiny dvě základní funkce. Za prvé jsou  

nezbytné pro zvládání bezprostředních důsledků nezaměstnanosti -  materiální, psychické a 

sociální deprivace dlouhodobě nezaměstnaných a jejich rodin. ... Za druhé jsou služby 

sociální práce významné jako pomoc při návratu nezaměstnaných na trh práce. 

Dlouhodobá nezaměstnanost má mnoho příčin objektivních i subjektivních. Jde často o 

nízkou kvalifikaci i malou kompetenci nezaměstnaných, někdy o malou sebedůvěru, jindy o 

malou motivovanost, mnohdy o postupnou ztrátu zájmu o práci a preferenci dávek apod. 

K tomu přistupuje řada „ objektivních “ hendikepů, např. diskriminace ze strany 

zaměstnavatelů. “ 23

23 Matoušek a kol., 2005. str. 309-310
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2. NEZAMĚSTNANOST V ČESKÉ REPUBLICE A V PRAZE

Obsah kapitoly s názvem „Nezaměstnanost v České republice a v Praze“ vychází 

v zásadě ze dvou významných dokumentů, a to z:

- „Analýzy vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2008 (dále jen 

Analýza 2008)“24, a

- „Zprávy o situaci na trhu práce (Analýza stavu a vývoje trhu práce) v Praze v 1. 

pololetí 2008 (dále jen Zpráva-Praha 2008)“25.

2.1.SITUACE NA TRHU PRÁCE A NEZAMĚSTNANOST V ČR

Dle Analýzy vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2008 pokračoval v ČR 

v 1. pololetí 2008 pokles počtu uchazečů v evidenci úřadů práce (ÚP) při současném 

nárůstu hlášených volných pracovních míst. Pokles počtu nezaměstnaných ovšem již nebyl 

tak výrazný jako v předchozím roce, meziroční úbytky se v průběhu 1. pololetí 2008 

postupně zmenšovaly.

Zpomalení ekonomického růstu v roce 2007 i v 1. pololetí 2008 ani posílení koruny 

zatím situaci na trhu práce výrazně neovlivnilo - nezaměstnaných ubývá, počet volných 

míst roste. Pomalejší úbytek počtu nezaměstnaných než v předchozím roce souvisí 

především se strukturálním charakterem nezaměstnanosti, existují sice volná místa, ale 

není dostatek pracovníků, kteří mají požadovanou kvalifikaci. Dále v souvislosti s 

posilováním koruny jsou zaměstnavatelé opatrnější při nabírání nové pracovní síly a 

rozšiřování výroby.

Stejně jako v minulém období měly na pokles počtu nezaměstnaných vliv zejména 

demografické faktory, tj. kdy na trh práce přicházejí slabší populační ročníky a silné 

ročníky odcházejí do důchodu. Navíc roste počet mladých, kteří chtějí studovat a odkládají 

tak vstup na trh práce.

V průběhu sledovaného období se stejně jako v předešlých letech projevily na vývoji 

nezaměstnanosti sezónní faktory. Nejvyšší počet nezaměstnaných byl již tradičně 

zaznamenán v lednu, a to zejména v důsledku ukončování pracovních poměrů na dobu 

určitou ke konci roku. Pokles počtu nezaměstnaných v následujících měsících souvisel s

24 http://www.mpsv.cz/files/clanky/5877/analyza_material.pdf nebo 
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace/rok2008pl/Analyza0806.pdf
25 http://portal.mpsv.cz/sz/local/ab_info/statist
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možností začít realizovat sezónní práce (zejména ve stavebnictví a zemědělství) a najímat 

další pracovníky.

Pokles míry nezaměstnanosti se v 1. pololetí 2008 zpomalil. V květnu a červnu 2008 

byla naměřena nej nižší hodnota míry nezaměstnanosti od roku 1996, ke konci obou měsíců 

činila 5,0%. Průměrná míra nezaměstnanosti v 1. pololetí 2008 činila 5,6%, což je výrazný 

pokles oproti 1. pololetí 2007, kdy činila 7,2%.

Nárůst počtu volných míst na počátku roku 2008 ovlivnil stále vysoký ekonomický 

růst a teplé počasí příznivé pro stavebnictví, ale také strukturální charakter 

nezaměstnanosti, kdy sice existují volná místa, ale nejsou k dispozici pracovníci v 

požadované kvalifikační struktuře. Zpomalení nárůstu počtu hlášených volných míst ve 2. 

čtvrtletí 2008 souvisí především s ekonomickými problémy, tj. posilováním koruny a větší 

opatrností zaměstnavatelů při najímání dalších pracovníků.

Dle analýzy Českého statistického úřadu „Vývoj ekonomické aktivity obyvatelstva 

ve 3. čtvrtletí 2008“26 klesl počet dlouhodobě nezaměstnaných (1 rok a déle) celkem o 

25,0 tis. (o necelou pětinu) a tento pokles byl relativně rychlejší než tempo snižování 

celkové nezaměstnanosti.

Strukturu nezaměstnanosti v roce 2008, dále pak strukturu nezaměstnaných dle 

vzdělání a strukturu volných pracovních míst dle vzdělání, uvádí příloha č. 1

2.1.1. Regionální rozdíly
K doplnění přehledu situace na trhu práce a jmenovitě nezaměstnanosti je třeba zmínit

jeden závažný problém, tj. problém často i značně rozdílné situace v jednotlivých 

regionech v zemích. Jak v případech celkové, tak i dlouhodobé nezaměstnanosti jde 

zejména o regionální nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle, umocněný 

často nesouladem mezi strukturou volných pracovních míst a strukturou nezaměstnaných.

Situace na trhu práce v České republice se velmi liší podle regionů. Na nejvyšší 

příčce pomyslného žebříčku stojí tradičně Ústecký a Moravskoslezský kraj, tj. regiony s 

velkou koncentrací těžkého průmyslu.

Regionální rozdíly na trhu práce v České republice jsou, jak je zmíněno v Analýze 

2008, stále viditelné, i když nejvyšší pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán právě v 

regionech s nejvyšší nezaměstnaností. I v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti 

ovšem mají zaměstnavatelé problémy najít takové zaměstnance, jaké požadují. 

Nevyhovuje totiž skladba nezaměstnaných podle kvalifikace. Vedle toho v těchto

26 http://ww\v.c7.so.c7./csu/csu.nsf/informace/czanil03108analy7.a08.doc
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oblastech převažují dlouhodobě nezaměstnaní, a tedy prakticky již nezaměstnatelní lidé, 

kteří ztratili základní pracovní návyky. Dalším problémem je, že regiony postižené 

vysokou mírou nezaměstnanosti obvykle nemají tak dobrou infrastrukturu, takže se 

potenciálnímu investorovi, který by mohl do regionu přinést práci, prodražují dopravní 

náklady. Proto ani příznivý vývoj ekonomiky zatím nepřispívá k ještě výraznějšímu 

zlepšení situace na trhu práce.

Příloha č. 2 uvádí dlouhodobou nezaměstnanost v ČR, příloha č. 3 pak dlouhodobou 

nezaměstnanost v hl. městě Praha a ve Středočeském kraji.

2.1.2. Srovnání ČR ze zeměmi EU
Podle posledních výsledků Eurostatu (viz. analýza ČSÚ27) za druhé čtvrtletí letošního roku

byla obecná míra nezaměstnanosti v ČR výrazně nižší než v EU 2728, když při relativně 

nízké míře nezaměstnanosti mužů byla i míra nezaměstnanosti žen v ČR pod průměrem za 

EU 27. Velký pokles nezaměstnanosti v ČR se pozitivně projevil jak v porovnání s EU 27, 

tak i se zeměmi EU 15, když ve 2. čtvrtletí 2008 byla míra nezaměstnanosti v ČR nižší než 

průměr evropské patnáctky o 2,7 p.b.

Negativní stránkou vývoje nezaměstnanosti v ČR je z hlediska mezinárodního 

srovnání přetrvávající vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných

1 rok a déle na celkovém počtu nezaměstnaných byl v ČR ve druhém čtvrtletí 2008 čtvrtý 

nejvyšší ze všech zemí EU (51,2% v ČR proti 38,5% v EU 27 a 37,5% v EU 15). Nejvyšší 

podíl dlouhodobě nezaměstnaných byl zaznamenán kromě Belgie u našich sousedů 

Německa a především Slovenska, kde dosahoval více než tří čtvrtin všech 

nezaměstnaných. Vysoký podíl dlouhodobé nezaměstnanosti v uvedených zemích má 

chronický charakter a netýká se jen starších pracovníků.

Příloha č. 4 ukazuje míru dlouhodobé nezaměstnanosti v členských státech EU, 1997 

a 2006, příloha č. 5 pak vybrané strukturální ukazatele a ukazatele ESZ -  srovnání EU a 

ČR.

27 http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czaml03108analvza08.doc
28 Pozn. Použité zkratky EU 15, EU 25 a EU 27
EU 15 = země evropské patnáctky (EU 15 = zakládající členské státy: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, 
Německo a Nizozemsko + ostatní členské státy: Dánsko, Irsko, Spojené království, Řecko, Španělsko, 
Portugalsko, Finsko, Rakousko, Švédsko ) + 4 nově přijaté země střední Evropy (květen 2004 - Česká 
republika, Polsko, Maďarsko a Slovenská republika).
EU 25 = celkový počet členských států EU v roce 2005 = Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, 
Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, 
Nizozemsko, Polsko,Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Spojené království 
(Velká Británie), Švédsko
EU 27 = členské státy EU 25 + Bulharsko a Rumunsko (vstup v roce 2007)
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2.2. SITUACE NA TRHU PRÁCE A NEZAMĚSTNANOST
V PRAZE

2.2.1. Specifikace kraje
Jak vyplývá ze socioekonomické analýzy regionu uvedené v Operačním programu Praha-

Adaptabilita (MHMP, 2007)29 a ze Zprávy o situaci na trhu práce (Analýza stavu a vývoje 

trhu práce) v Praze v 1. pololetí 2008 má Praha následující specifika.

Praha je hlavním městem ČR a atraktivním regionem pro život s bohatou historií a 

tradicí. Praha patří mezi ekonomicky nejvyspělejší regiony EU s potenciálem dalšího 

ekonomického růstu. Vytváří téměř čtvrtinu hrubého domácího produktu ČR, přičemž 

nej významnější složkou je sektor služeb. Význam a postavení Prahy má potenciál výrazně 

ovlivnit konkurenceschopnost a ekonomický rozvoj ČR.

Z geografického pohledu Praha leží ve středu Evropy s příznivou polohou vůči okolním 

státům. Praha je obklopena Středočeským krajem. Současná rozloha města je výsledkem 

přirozeného historického a dlouhodobého územního růstu. Rozkládá se na ploše 496 krm, 

což představuje pouze 0,6% území ČR. V Praze žije 1,18 milionu obyvatel, tedy 11,5% 

obyvatelstva ČR. Počtem obyvatel je Praha mezi 25 hlavními městy států EU na devátém 

místě, ve srovnání se všemi velkými městy zemí Evropského hospodářského společenství 

se řadí na místo čtrnácté. Žije zde téměř třetina cizinců s dlouhodobým pobytem v ČR. Je 

tu asi 770 tisíc pracovních míst, do metropole dojíždí přes sto tisíc lidí z jeho okolí.

Z demografického hlediska je Praha v porovnání se srovnatelně velkými evropskými městy 

národnostně homogenní. Podle sčítání lidu z roku 2001 v pražské populaci převažují Češi 

(93,4%), další významněji zastoupenou národností jsou Slováci (1,6%). Obyvatelé 

ostatních národností jsou zastoupeni jen minimálně. Specifické postavení mají Romové, 

kteří se při sčítání lidu 2001 většinou ke své národnosti nepřihlásili, ale kterých zde podle 

odborných odhadů žije 20 až 25 tisíc. Celkově nejsou národnostní menšiny v Praze 

výrazně územně koncentrovány či segregovány.

Praha má nej starší věkovou strukturu populace ČR. Průměrný věk obyvatel (41,7 let 

v roce 2004) je trvale nejvyšší ze všech krajů (ČR 39,8) a stále se mírně zvyšuje. Stárnutí 

pražské populace postupuje v posledních letech zejména v důsledku výrazného úbytku 

počtu dětí. V Praze je v porovnání s ostatními kraji dlouhodobě nízká úroveň úhrnné

29 http://www.esfcr.cz/files/clanky/1630/OPPA_141008.pdf
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plodnosti (Praha 1,19, ČR 1,23). Nízký podíl dětí je v poslední době také ovlivněn častým 

vystěhováváním mladých rodin s dětmi do okolí Prahy. Celkově je v Praze podíl dětské 

složky trvale nižší než v populaci celé ČR (14,9%).

Očekávané trendy budoucího populačního vývoje Prahy se v základních rysech neliší 

od projekce pro celou ČR. ČSÚ předpokládá zvýšení úrovně plodnosti, pokračující 

zlepšování úmrtnostních poměrů a také, že Praha zůstane migračně ziskovou oblastí.

V oblasti ekonomické výkonnosti regionu je Praha nej silnějším regionem ČR v úrovni 

produktivity práce. V Praze dosahuje hodnot více než dvakrát vyšších, než je průměr ČR. 

Praha je jádrem největšího pracovního mikroregionu v ČR. Praha jako taková je v rámci 

dojížďky hlavním a dominujícím centrem s největší nabídkou pracovních příležitostí nejen 

pro ji obklopující Středočeský kraj, ale i v celostátním měřítku. Představuje nejen město s 

vysokou koncentrací pracovních příležitostí, ale je i významným centrem vzdělávání.

2.2.2. Postavení Prahy v rámci EU
Praha se i v rámci celé EU řadí mezi významné a vyspělé regiony. Toto postavení Prahy je

dáno dlouhodobým historickým vývojem, přispívá k tomu i geografická poloha. V 

posledním období zde proběhla velmi rychlá transformace v celé škále společensko 

ekonomických oblastí. Došlo k velmi rychlé obnově prestiže, Praha je trvale atraktivním 

teritoriem pro investory zejména z řad zahraničních ekonomických subjektů, pro něž je 

prestižní otázkou získání rezidencí na území Prahy. Výrazně se zlepšila kvalita napojení 

města na evropskou i celosvětovou komunikační síť. Je zde stabilní a pestrý trh práce a 

nadprůměrně kvalifikovaný potenciál pracovní síly. Důležitou roli hraje i kvalitní zázemí 

vzdělávacích i vědeckých a výzkumných institucí.

2.2.3. Územní členění Prahy
Hl. m. Praha je obcí a krajem, z pohledu EU regionem NUTS 2 (regionem soudržnosti) a

NUTS 3 (takovéto postavení mají ještě kraje Středočeský a Moravskoslezský). Z hlediska 

výkonu přenesené působnosti státní správy je rozdělena na 22 správních obvodů, z 

hlediska samosprávného se člení na 57 městských částí. Schéma zobrazující rozdělení 

Prahy je přílohou č. 6 této práce. Městské části jsou velikostně a urbanisticky velmi 

rozdílné. Některé jsou součástí centra města, jiné jsou jeho okrajem, v části má významné 

zastoupení průmyslová výroba, v dalších převládá bytová zástavba. Některé městské části 

vznikly připojením okolních obcí venkovského typu. Z těchto důvodů se výrazně liší

31



hustota zalidnění, kvalita technické infrastruktury i sociálněekonomické podmínky života 

obyvatel jednotlivých městských částí.

Území města tvoří 112 katastrálních území, viz zákon 131/2000 Sb., o hlavním městě

Praze.

2.2.4. Zajištění služeb zaměstnanosti v Praze
Služby zaměstnanosti v Praze zajišťuje Úřad práce hl. města Prahy (ÚPP), a to v současné

době prostřednictvím centrálního pracoviště a sítě 8 územních pracovišť (poboček). 

Územní působnost poboček se kryje s působností jednotlivých správních obvodů a 

městských částí nebo pobočky zajišťují služby pro více správních obvodů a městských 

částí. V rámci organizace služeb zaměstnanosti v ČR je ÚPP také úřadem práce uvedeným 

v příloze č. 2 zákona o zaměstnanosti tzv. „pověřeným úřadem práce“.

V příloze č. 730 je pro kompletní informaci uvedena územní působnost poboček 

Úřadu práce hl. města Prahy.

2.2.5. Charakteristika pracovní síly
Z výsledků VŠPS vyplývá, že pracovní sílu k 30.3.2008 v hl. m. Praze tvořilo 652,3 tisíc

osob. Počet obyvatel, kteří představují pracovní sílu, roste kontinuálně od roku 2005. Podíl 

zaměstnaných na celkové pracovní síle činil 98% což bylo o 0,2 procentního bodu více než 

v roce 2007. Míra ekonomické aktivity dosáhla 61,1% a meziročně tak poklesla o 0,7 

procentního bodu což souviselo s meziročním nárůstem počtu ekonomicky neaktivních 

osob, který činil v hl. m. Praze 414,7 tisíc osob.

Míra ekonomické aktivity je v Praze a v České republice celkem v porovnání s 

ostatními evropskými státy tradičně velmi vysoká. V Praze míra ekonomické aktivity od 

roku 2001 spíše stagnuje nebo klesá (růst byl zaznamenán ještě v letech 1994 až 1999), 

Tato stagnace souvisí jednak s tím, že v Praze bylo dosaženo velmi vysoké míry 

ekonomické aktivity, která již nemá prostor pro další růst. Případný pokles je způsoben 

zvyšováním počtu studentů a lidí v poproduktivním věku.

Specifickou roli Prahy potvrzuje rozdíl mezi Prahou a ČR téměř ve všech skupinách. 

Provoz města však také vyžaduje pracovníky dalších profesí, jejichž nedostatek na území 

Prahy je nutno z velké části řešit tuzemskou i zahraniční migrací (např. stavebnictví, 

obchod, zdravotnictví).

30 http://portal.mpsv.cz/sz/local/ab_info/statist - Situace v městských částech -  aktuální stav ke konci 
sledovaného měsíce

32

http://portal.mpsv.cz/sz/local/ab_info/statist


Struktura zaměstnanosti v regionu Prahy je v základním členění srovnatelná 

s vyspělými zeměmi EU s potenciálem flexibilní reakce na rychle se měnící hospodářské 

podmínky.

2.2.6. Trh práce a nezaměstnanost
Praha je největším regionálním trhem práce v České republice. Charakteristickými rysy

dosavadního vývoje jsou dle Zprávy-Praha 200831 na jedné straně vysoká lokalizační 

atraktivita pražského trhu práce, na druhé straně schopnost Prahy pokrýt zvýšenou 

poptávku. To je dáno jak značnou profesní mobilitou vnitřních zdrojů, tak doposud rychle 

rostoucími zdroji zahraničních pracovníků. Pracovní místa na území hlavního města nejsou 

příležitostmi jen pro obyvatele hlavního města, ale i pro obyvatele širokého okolí a v 

podstatě pro obyvatele celé ČR. Podle výsledků Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2001 

(SLDB)32 počet obsazených pracovních míst v Praze představoval více než pětinu všech 

pracovních míst v ČR.

Dalším charakteristickým rysem pražského trhu práce je i podprůměrná míra 

nezaměstnanosti. Pražský trh práce díky nabízené šíři profesí stačil absorbovat téměř 

všechnu pracovní sílu uvolňovanou v procesu transformace i nově přicházející. V 

posledních letech se míra nezaměstnanosti v Praze vyvíjí obdobně jako celorepublikový 

průměr, celkově se však pohybuje na jeho poloviční hodnotě.

V Praze je soustředěno 725 873 pracovních příležitostí z celkového počtu 4 709 985 

pracovních míst v ČR (tj. 15%). Největší koncentrace pracovních míst v Praze je ve 

správním obvodu Praha 1, kde na 1 bydlícího zaměstnaného obyvatele připadá téměř 7 

pracovních míst. Celkem tato městská část vykazovala při SDBD 2001 více než 120 tis. 

pracovních míst.

Postavení Prahy jako centra s velkou nabídkou pracovních příležitostí a nízkou mírou 

nezaměstnanosti se projevilo i v aspektu demografického vývoje, došlo k nárůstu cizích 

státních příslušníků s trvalým či dlouhodobým pobytem, kteří přicházejí do Prahy 

především právě za prací.

Na základě VŠPS představoval počet nezaměstnaných v Praze v 1. čtvrtletí 2008 celkem 

15,8 tis. osob (z toho 7,3 tis., tj. 56,5% mužů), oproti stejnému čtvrtletí minulého roku se 

počet nezaměstnaných snížil o 1,1 tis. osob.

31 zpracované a vydané Úřadem práce hl. města Prahy v srpnu 2008
32 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 - http://www.czso.cz/sldb/sldb.nsf/i7home
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Při měsíčním sledování počtu nezaměstnaných a toku uchazečů vyplývá, že kraj 

Hl.m. Praha zaujímá téměř stabilně 6. místo sestupné řady nově příchozích uchazečů a 6. -

7. místo s počtem evidovaných uchazečů. Míra nezaměstnanosti je v porovnání 

s celorepublikovu hodnotou asi třetinová, v listopadu 2008 dosahovala 2%. Dosažitelných 

uchazečů bylo vhl. městě Praha v listopadu 2008 celkem 15.397. Pracovní síla činila 

v listopadu celkem 755.383 osob, volných pracovních míst bylo 26.583.

2.2.7. Struktura uchazečů o zaměstnání
Největší procentuální podíl ve věkové struktuře uchazečů mají dle Zprávy-Praha 2008

skupiny ve věku 50-54, a to i u žen. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání je 40,6 let 

(rovněž u žen). Stabilně největší podíl na celkovém počtu uchazečů zaujímají uchazeči ve 

věku nad 50 let. Jejich podíl se v posledních dvou letech udržuje na 30% z celkovém 

počtu. Celkově největší pokles zaznamenala skupina uchazečů do 24 let oproti minulému 

roku, stejně jako v letech předchozích. Snížení hodnoty je v souvislosti s celkovým 

poklesem počtu absolventů v evidenci uchazečů, navíc i s minimálním počtem uchazečů 

absolventů v tomto měsíci.

V příloze č. 8 je uveden počet dlouhodobě nezaměstnaných podle věkových skupin a 

pohlaví ve 3. čtvrtletí 2008.

Podle délky evidence stabilně nej vyšší podíl zaujímá skupina uchazečů s délkou evidence 

do 3 měsíců -  podílí se cca 40%. Podíl evidovaných žen do 3 měsíců činí cca 38%. 

Následuje skupina 3-6 měsíců, kam spadá 23% uchazečů. Nadále se drží vysoké počty i 

podíl evidovaných uchazečů déle než 9 měsíců. Tvoří 27% celkově evidovaných (včetně 

evidencí delších než 24 měsíců). V porovnání loňského a letošního pololetí se mírně 

zlepšila situace u dlouhodobě evidovaných nad 9 měsíců, v kategoriích s kratší dobou 

evidence se podíl uchazečů nestranně zvýšil, při absolutním poklesu hodnot. S vysokým 

počtem uchazečů s delší evidencí souvisí i zvyšující se průměrná délka evidence uchazeče 

v evidenci, která k 30.6.2008 byla 298 dní.

Největší zastoupení mezi nezaměstnanými mají uchazeči s výučním listem, USO 

s maturitou a se základním vzděláním. Typické pro dlouhodobě nezaměstnané je nízké 

vzdělání. Při neexistencích specifických opatření je účast této skupiny na rekvalifikačních 

programech naprosto nedostatečná. Z hlediska pohlaví jsou dlouhodobou nezaměstnaností 

více ohroženy ženy. Základním řešením je cílené a individuální poradenství podněcující
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motivaci a aktivizaci včetně specializovaných aktivit vedoucích ke zvýšení zaměstnanosti.

Obecně dle Zprávy-Praha 2008 platí, že zvýšená péče při zprostředkování 

zaměstnání je nezbytná u kategorie mladých lidí, kam patří mladí lidé do 25 let věku a 

absolventi vysokých škol do dvou let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let 

věku. Nezaměstnaností jsou méně ohroženi absolventi vyšších odborných škol a vysokých 

škol, naopak nejvíce jsou postiženi lidé se základním vzděláním, příp. nedokončeným 

základním vzděláním. Na úrovni dosaženého vzdělání závisí i podíl dlouhodobě 

nezaměstnaných absolventů, čím nižší úroveň vzdělání, tím vyšší podíl dlouhodobě 

nezaměstnaných

2.2.8. Nejvíce ohrožené skupiny uchazečů o zaměstnání
V podmínkách pražského trhu práce jde zejména o ohrožené skupiny uchazečů, které jsou

vesměs obecně definované zákonem o zaměstnanosti (ZoZ) v § 33, tj. ty, kterým je nutno 

při zprostředkování věnovat zvýšenou pozornost:

- bez praxe, s kvalifikačními problémy (bez kvalifikace, nevhodná kvalifikace apod.),

- nad 50 let věku, resp. nad 45 let (např. dosažené vzdělání neodpovídá požadavkům 

současným potřebám trhu práce nebo realizované praxi, atd.)

- se zdravotním omezením, OZP,

- vracející se na trh práce (např. po mateřské/rodičovské dovolené, nemoci),

- osoby pečující o děti do 15 let,

- s osobními problémy (např. návraty z nápravně výchovného zařízení, závislí na 

alkoholu, drogách, nevyvážená osobnost),

- bez motivace k výkonu pracovní činnosti.

Tyto skupiny naplňují skupinu dlouhodobé/vícenásobné evidence.

2.2.9. Vybrané skupiny uchazečů o zaměstnání 
Absolventi a mladiství

Tato kategorie uchazečů, vyžadující zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, spadá 

do širší kategorie - mladí lidé do 25 let věku a absolventi vysokých škol do dvou let po 

úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku a je jednou ze skupin, kterým se 

věnuje při zprostředkování zvýšená pozornost (§ 33 ZoZ v platném znění).

U mladistvých uchazečů zůstává nevýhodou nedostatek kvalifikace, nezletilost, 

mnohdy rodinné problémy, případně nechuť doplnit si vzdělání, získat kvalifikaci, řešení 

zdravotního a sociálního pojištění, apod. (pro zaměstnavatele jsou mladiství obtížně
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zařaditelní z důvodu omezení v jejich zaměstnávání -  např.hmotná odpovědnost, pracovní 

doba a další). 10% evidovaných uchazečů mladistvých má zdravotní omezení.

Problémy s umístěním absolventů a mladistvých se netýkají příliš typu 

vystudovaného oboru, spočívají spíše v nedostatku praxe, osobnostních zábranách, 

zdravotních problémech a nemoci v rodině, špatné sebeprezentaci, nepřiměřených nárocích 

na finanční ohodnocení, nedostatku vlastní iniciativy při hledání pracovního uplatnění, 

účelové evidence do dalších přijímacích zkoušek, či během prázdnin řešení zdravotního a 

sociálního pojištění apod.

V podmínkách pražského trhu práce lze říci, že absolventi škol nepatří mezi skupinu 

výrazně ohroženou nezaměstnaností. Pro Prahu je typické, že počet uchazečů-absolventů 

vzhledem k celkovému počtu žáků, kteří absolvují v daném roce, je relativně velmi nízký. 

Jejich struktura podle oborů je velmi rozmanitá. Celkově má však počet evidovaných v této 

skupině v i průběhu roku 2008 sestupnou tendenci.

Osoby se zdravotním postižením

Podle odhadů Výběrového šetření o zdravotně postižených osobách33 žije v současné době 

v České republice 1.015.548 OZP, kteří tvoří 9,87 % celé populace. Věková struktura 

se vyznačuje vysokým podílem žen nad 75 let, což je logické vzhledem ke kratší délce 

života mužů. Úroveň vzdělání OZP je v porovnání s celkovou populací ČR nižší, převládá 

výrazně dosažené vzdělání základní.

Jde o specifickou skupinu uchazečů, patřící do skupiny, kterým se věnuje zvýšená 

péče při zprostředkování zaměstnání, kde problémy s umísťováním těchto uchazečů 

přetrvávají. V nabídce volných pracovních míst je velmi málo vhodných míst pro tyto 

občany. Je to skupina, která velmi obtížně nachází uplatnění na trhu práce. Příčinou jsou 

především omezené možnosti OZP vykonávat zaměstnání (např. s ohledem na zdravotní 

omezení, mnohdy spojené s nízkou či žádnou kvalifikací, a nižšími pracovními výkony 

těchto občanů v souvislosti s jejich zdravotním omezením), změny z plného na částečný 

invalidní důchod a s tím leckdy spojená absence pracovních návyků a odbornosti, mnohdy 

v evidenci uchazečů z důvodů pobírání sociálních dávek i malá šance na jeho získání 

(zaměstnavatelé mají mj. i obavy z časté i dlouhodobé pracovní neschopnosti) a 

v neposlední řadě i nutnost vlastního efektivního zájmu o uplatnění se v pracovním 

procesu.

33 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007. provedeného v r. 2007 ČSÚ
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Evidovaní uchazeči s délkou evidence nad 6 měsíců

Údaje o evidovaných uchazečích s délkou evidence nad 6 měsíců zachycují stav začátkem 

července roku 2008. V tabulkách č. 1-7, které jsou uvedeny v příloze č. 24, jsou tito 

uchazeči analyzováni z různých hledisek. Zjištěné závěry mohou dle Zprávy-Praha 2008 

sloužit pro další práci pracovníků ÚPP -  například pro přípravu rekvalifikačních programů, 

zaměření poradenských aktivit, pracovní rehabilitace, tvorbu národních či regionálních 

individuálních programů, apod.

Tabulka č. I34 ukazuje rozdělení počtu uchazečů dle délky evidence a jejich 

procentuálního podílu do jednotlivých skupin podle zdravotního omezení. Tabulka č. 235
v r r v 36rozděluje evidované uchazeče dle délky a dosaženého vzdělání. Tabulky č. 3, 4, 5 a 6 

uvádí rozbor evidovaných uchazečů dle věku a délky evidence. Tabulka č. 3 ukazuje 

věkové složení uchazečů evidovaných 6-12 měsíců, tabulka č. 4 věkové složení uchazečů 

evidovaných 12-18 měsíců, tabulka č. 5 věkové složení v evidenci 18-24 měsíců a tabulka 

č. 6 ukazuje věkové složení v evidenci nad 24 měsíců. Tabulka č. 7 zobrazuje součty 

evidovaných uchazečů podle věku nad 6 měsíců délky evidence.

V příloze č. 9 je pak uveden podíl specifických skupin na celkovém počtu 

zařazených osob v rámci jednotlivých nástrojů AZP v 1. pololetí 2008.

Délka evidence nad 6 měsíců spolu s věkem nad 45 let v současné době tvoří dle Zprávy- 

Praha 2008 skupinu s podílem cca 55% všech uchazečů s délkou evidence na 6 měsíců. 

Většinou jde o kumulované problémy, které komplikují návrat uchazeče na trh práce, např. 

zdravotní problémy - více jak 60% uchazečů splňujících základní výběrové kritérium doby
o v/ • 37evidence déle jak 6 měsíců a věku nad 45 let, patří do skupiny OZP, OZZ nebo JZO . Je 

patrné, že v pražských podmínkách bude potřeba skupiny uvedené v zákoně o 

zaměstnanosti v § 3338, rozšířit snížením věkové hranice pod 50 let a skupiny, kterým je 

třeba věnovat zvýšenou pozornost při zprostředkování posuzovat v těsných souvislostech. 

Na základě těchto analýz byla dle Zprávy-Praha 2008 podána i první projektová žádost na 

regionální individuální program (RIP), který by pomohl řešit nezaměstnanost této skupiny 

uchazečů.

34 Zpráva o situaci na trhu práce (Analýza stavu a vývoje trhu práce) v Praze v 1. pololetí 2008- str. 51
35 Zpráva o situaci na trhu práce (Analýza stavu a vývoje trhu práce) v Praze v 1. pololetí 2008- str. 51
36 vše Zpráva o situaci na trhu práce (Analýza stavu a vývoje trhu práce) v Praze v 1. pololetí 2008- str. 52
37 JZO = jiné zdravotní omezení, OZP = osoby se zdravotním postižením, OZZ = osoby zdravotně 
znevýhodněné
38 § 33 - Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání
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2.2.10. Závažné skutečnosti trhu práce v Praze
Nižší míra nezaměstnanosti v porovnání s ostatními regiony ČR však dle Zprávy-Praha

2008 zakrývá některé závažné skutečnosti trhu práce v Praze:

- vysoké hodnoty toku nezaměstnanosti (noví uchazeči a vyřazení)

- podíl i počet dlouhodobě evidovaných uchazečů a uchazečů ve věku nad 50 let se 

udržuje na stále vysoké úrovni (30% podílu na celkově evidovaných uchazečích)

- nesoulad mezi strukturou uchazečů a strukturou nahlášených volných pracovních 

míst (podle požadavků na kvalitní vzdělání, dovednosti a znalosti uchazečů),

- u pracovních míst s nízkou kvalifikací (či bez kvalifikace) není rovnovážný stav 

mezi mzdou a pracovními podmínkami,

- volná pracovní místa nahlášená v souvislosti s požadavkem na zaměstnávání cizinců 

jsou prakticky pro zprostředkování uchazečů minimálně použitelná,

- značná část uchazečů neunese stav, kdy chtějí pracovat, ale jsou potencionálním 

zaměstnavateli odmítání (především v předdůchodovém věku); po delší době 

evidence se dané situaci přizpůsobí a o zaměstnání již v podstatě vlastně neusilují,

- vznik vrstvy obyvatel, kde z rodiny nikdo nepracuje -  děti přejímají životní postoje 

od svých rodičů,

- nepříznivou věkovou skladbu obyvatel města, která bude ovlivňovat strukturu 

nabídky místních zdrojů pracovních sil.

Lze však současně konstatovat, že tlak na pracovní sílu spojený s růstem 

nezaměstnanosti výrazně podpořil ochotu části obyvatel hledat volná místa a přijmout 

zaměstnání. Přispívá k tomu, v porovnání s jinými oblastmi státu, větší "volný" trh, na 

kterém bez spoluúčasti úřadu práce stále ještě získává zaměstnání (i vysoké kvality) velká 

skupina zájemců o zaměstnání.

Dle Zprávy-Praha 2008 je možno říci, že zdrojem zaměstnanosti v příštích letech 

bude zejména vysoká odbornost a kvalifikace, vysoká flexibilita i ochota a možnost 

využívat zkrácené pracovní úvazky, pružné, nepravidelné pracovní doby, možnost plně 

využívat nabídek pracovního trhu EU a možnosti, které skýtá využití Evropského 

sociálního fondu.

2.2.11. Praha 9
Pro účely diplomové práce bylo zvoleno zaměření na městský obvod Prahy 9, konkrétně 

pak na Prahu 14 a 20. Tato lokalita byla zvolena s ohledem na to, že nestátní organizace 

(SKP HOPO), ve které v současné době působím, a která realizovala výše zmíněný projekt
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Aktivizace, sídlí na území Prahy 20. Při realizaci uvedeného projektu ESF bylo 

spolupracováno s přilehlými oblastmi, konkrétné pak s Prahou 20 a 14. Praha 9 je 

v zaměření zvolena proto, že Praha 20 i Praha 14 je územně příslušná k pobočce ÚP Praha 

9. V následujícím textu jsou tučně označeny konkrétní lokality, na které je diplomová 

práce, speciálně pak praktická část (výzkum), zaměřena.

Městský obvod Praha 9 je jedním z deseti městských obvodů hlavního města Prahy. 

Městský obvod je tvořen územím správních obvodů Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 

19, Praha 20 a Praha 21. Městský obvod Praha 9 je tvořen obcemi Běchovice, Čakovice, 

Černý Most, Dolní Počernice, Horní Počernice, Hostavice, Kbely, Klánovice, Koloděje, 

Kyje, Letňany, Miškovice, Prosek, Satalice, Třeboradice, Újezd nad Lesy a Vinoř. Praha 9 

dále obsahuje části obcí Hloubětín, Hrdlořezy, Libeň, Malešice, Střížkov a Vysočany.

Praha 14 je součástí městského obvodu Praha 9. Správní obvod Praha 14 je tvořen 

územím městských částí Praha 14 a Praha-Dolní Počernice. Za výkon státní správy ve 

správním obvodu odpovídá Úřad Městské části Praha 14. MČ Praha 14 tvoří obce Černý 

Most, Hostavice a Kyje a část obce Hloubětín.

Praha 20 součástí městského obvodu Praha 9. Správní obvod Praha 20 je tvořen 

územím městské části Praha 20. Za výkon státní správy ve správním obvodu odpovídá 

Úřad Městské části Praha 20. Městskou část Praha 20 tvoří obec Horní Počernice.

Úřad práce hl.m. Prahy, pobočka v Praze 9 je spádovou oblastí pro území Praha 9, 

14, 18, 19, 20 a 21.

Aktuální stav situace v oblasti nezaměstnanosti dle informací z integrovaného 

portálu MPSV na pobočce úřadu Prahy 9 k 31.7.2008 je uveden v tabulce č. 8, uvedené 

v příloze č. 24. Situace v jednotlivých městských částech Prahy k 31.7.2008 je pak pro 

srovnání uvedena v příloze č. 10.
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3. MEZINÁRODNÍ SOCIÁLNĚ - POLITICKÝ RÁMEC 
PROBLEMATIKY

3.1.Lucemburský proces

Proces, známý pod názvem Lucemburský, započal v listopadu roku 1997 na zvláštním 

zasedání Evropské rady. Amsterodamskou smlouvou (AS, 1997)39, která doplnila 

dosavadní hlavní nástroj o koordinovanou strategii zaměstnanosti a zakotvila zásadu, že 

Rada bude každým rokem formulovat „orientační směry, které členské státy berou v úvahu 

při své politice zaměstnanosti“ (čl. 128 AS), byly iniciovány hlavní směry evropské 

politiky zaměstnanosti (Employment Guidelines). Dle Urbana (2007)40 tyto orientační 

směry poprvé formulovala Evropská rada zasedající v Lucemburku v červnu 1997, v 

dalších letech každoročně, od roku 2003 vždy na tříleté období. Od té doby dostala tato 

forma koordinace hospodářské politiky název lucemburský proces.

Strategie, jejímž základem jsou společně dohodnuté cíle, spolupráce a vzájemná 

výměna zkušeností, je tvořena dvěma základními postupy:

- novou Metodou otevřené kooperace,

- společným rámcem formou směrnic zaměstnanosti.

„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. “4I

3.2,Otevřená metoda koordinace

Ještě před vstupem Amsterodamské smlouvy v platnost vyhlásil summit o pracovních 

místech v Lucemburku (listopad 1997) implementaci nové, otevřené metody koordinace

39 Amsterodamská smlouva - přijata na zasedání Evropské rady v Amsterodamu 16.-17. června 1997. 
podepsána ministry zahraničních věcí patnácti členských států 2. října 1997 a v platnost vstoupila 1. května 
1999 po ratifikaci ve všech členských státech. Znamená nové rozdělení pravomoci mezi různými evropskými 
institucemi a nové společné kompetence, zavádí pojem evropská strategie zaměstnanosti.
40 URBAN, Luděk: Koordinace hospodářské politiky zemí EU a její meze; publikováno v AUCO - Czech 
Economic Review 2007, ke stažení na http://ies.fsv.cuni.cz/sci/publication/show/id/3198/lang/cs
41 Škoda, 2007/2008; str. 13-14
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zakotvené v článku 128 SES a schválil první soubor hlavních směrů 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.42

Místo časově náročného komunitárního přístupu, jenž dle Urbana (2007) spočívá v 

projednávání, přijímání a zavádění nové legislativy, se koordinace provádí jinak: shrnují 

se, hodnotí a šíří nejlepší zkušenosti, a to jak ze zemí EU, tak z nečlenských zemí. Tyto 

zkušenosti mají být podnětem k tomu, aby členské státy s ohledem na domácí podmínky 

vypracovaly svůj vlastní postup v určité oblasti.

Otevřená metoda koordinace je založena na 5 klíčových principech:

- subsidiarita (rovnováha mezi úrovní EU a CS),

- konvergence (jednání ve vzájemné dohodě),

- vzájemné učení (výměna dobré praxe),

- integrovaný přístup (strukturální reformy jsou rozšířeny i do politik sociální, 

vzdělávací, daňové, podnikové a regionální) a

- řízení podle stanovených cílů.

Metoda otevřené koordinace je dle Urbana velmi pružná, nepůsobí na členské státy 

prostřednictvím nově přijímané legislativy, ale vytyčuje pouze obecné směry: co je žádoucí 

v určité oblasti hospodářské politiky ve společném zájmu dělat, nikoli však jak  se to má 

dělat. „Záleží však zcela na členském státě, připravenosti jeho vlády a je jí politické vůli, 

zda tuto metodu využije a vyvodí z ní závěry pro svou hospodářskou politiku. Metoda má 

několik předností: do procesu řízení, monitorování a hodnocení jsou zapojeny jak  orgány 

Unie, tak orgány členských států, orgány na regionální i místní úrovni, sociální partneři i 

subjekty občanské společnosti; mezi nimi mohou vznikat různé formy partnerství. 

Specifickým znakem této metody je  také to, že doporučované směry nejsou pro žádnou 

členskou zemi právně závazné a nemohou být proto -  na rozdíl od legislativy EU přijaté 

Evropským parlamentem a Radou ministrů -  vynucovány Evropským soudním dvorem. “ 43 

Urban dále uvádí, že v lisabonské strategii dostala metoda otevřené koordinace své 

ústřední postavení.

42 http://ec.europa.eu
43 Urban, 2007
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3.3.Lisabonský proces

Na jaře roku 2000 přijala Evropská rada tzv. lisabonskou strategii, nazvanou podle místa, 

kde byl tento nový strategický cíl všemi patnácti členskými zeměmi schválen. Evropská 

rada debatovala o pokroku v provádění strategie, která zahrnovala celou řadu dalších 

otevřených metod koordinace (vzdělávání, sociální začleňování, důchody atd ). Otevřená 

metoda koordinace lucemburského procesu se osvědčila a na lisabonském summitu v roce 

2000 proto byla zvažována jako model, který by měl být přijat i v dalších oblastech politik, 

například v oblasti sociálního začleňování. Následující zasedání Evropské rady doporučila 

stanovit nové nebo posílit stávající priority, například kvalitu práce (Nice, prosinec 2000), 

aktivní stárnutí a celoživotní učení (Barcelona, březen 2002). Tyto priority byly začleněny 

do každoročních hlavních směrů zaměstnanosti společně s cíli týkajícími se míry 

zaměstnanosti.

Tato komplexní lisabonská strategie, která byla rozvržena na celé desetiletí 2000- 

2010, byla v závěrech lisabonského zasedání Evropské rady formulována takto: Unie se 

má stát „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou 

udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální 

soudržností“.

Lisabonská strategie představuje scénář pro komplexní hospodářskou, sociální a 

ekologickou (enviromentální) obnovu Evropské unie. Nezahrnuje jen čistě ekonomický 

záměr -  vytvořit vysoce konkurenceschopnou ekonomiku -  ale má také sociální dimenzi 

(zejména dosáhnout plné zaměstnanosti a zdokonalit sociální soudržnost), a také dimenzi 

ekologickou, uskutečňovat udržitelný rozvoj. Obsahuje proto ucelený a vzájemně se 

podporující soubor opatření, která byla formulována tak, aby se zvýšila výkonnost Unie, 

aniž by byla ohrožena sociální soudržnost a aniž by bylo znehodnoceno životní prostředí. 

Tato opatření mají vytvořit podmínky pro plné využití potenciálu Unie, pro nepřerušovaný 

růst, který nebude ohrožován inflací. Mají zlepšit konkurenceschopnost a umožnit firmám, 

aby vytvářely nová pracovní místa a aby byly tvůrci bohatství společnosti. Mají zajistit 

sociálně soudržnou společnost a aby se investice do životního prostředí a udržitelný rozvoj 

vzájemně posilovaly.44

V roce 2005, kdy se Lisabonský proces nacházel ve své polovině, dochází k 

přehodnocení stanovených cílů, prioritou se stává důraz na růst a zaměstnanost. Členské

44 http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/policies/art2377_cs.htm
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země EU se shodly na potřebě společně koordinovat kroky vedoucí ke stimulaci 

hospodářského růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti v EU a k zachování úrovně 

kvality života občanů v podmínkách globální hospodářské konkurence a nepříznivého 

demografického vývoje v Evropě. Rovněž byly přijaty institucionální změny ve vztahu k 

řízení Lisabonského procesu s cílem zjednodušit a zefektivnit dosavadní praxi při 

koordinaci hospodářských politik na úrovni EU i členských zemí a současně zlepšit 

implementaci stanovených priorit na národní úrovni. V souvislosti se změnou řízení došlo 

ke zjednodušení systému předkládaní pravidelných zpráv o pokroku v rámci jednotlivých 

politik s vazbou na Lisabonskou strategii. Základem se stalo pravidelné roční sestavování 

jedné zprávy na komunitární úrovni (Lisabonský program Společenství) a jedné zprávy na 

národní úrovni (Národní programy reforem a navazující implementační zprávy o 

dosaženém pokroku).

3.4. Vyloučení na pracovním trhu

3.4.1. Vymezení pojmů sociální začlenění a sociální vyloučení

S o c iá l n í s o u d r ž n o s t , jiným označením také s o c iá l n í z a č l e n ě n í  či s o c iá l n í  

INKLUZE je dle Matouška (2003) pevné spojení jednotlivců a vrstev společnosti. Jde o 

jeden z ideálů sociální politiky, jeho opakem je sociální vyloučení. Pojem se v současnosti 

objevuje i v dokumentech Evropské unie, kde je takto označována snaha vyrovnat rozdíly 

v bohatství mezi jednotlivými regiony EU. Sociální soudržnost má být v Evropě dosažena 

podporou práce (vytvářením pracovních příležitostí, zlepšováním dostupnosti práce) a 

podporou vzdělávání.

Dle zákona o sociálních službách43 se sociálním začleňováním rozumí proces, který 

zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou 

příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i 

kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

K nejzávažnějším problémům současných evropských společností patří nezaměstnanost. 

Vezmeme-li, dle Krebse (2007), v úvahu ještě další aspekty, mezi které patří nevhodné 

bydlení, nedostatečná zdravotní péče, sociální služby apod., bylo prokázáno, že každý 

šestý obyvatel Evropské unie, tj. 17% obyvatel EU, čelil v období konce 90. let 

vícenásobné deprivaci (nedostatečný příjem, bydlení, zaměstnání apod ). Proto se stalo

45 § 3 písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
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nezbytné zajistit, aby se hlavní mechanizmy, které vytvářejí ve společnosti příležitosti a 

rizika k sociálnímu začleňování, tj. trh práce, vzdělání, bydlení, zdravotní péče, sociální 

ochrana a další služby, staly dostatečně univerzálními a dostupnými a odpovídaly 

potřebám těch, kteří jsou ohroženi chudobou a sociálním vyloučením. Proto Evropská unie 

vytyčila v roce 2000 osm úkolů na cestě k zajištění společnosti, která umožní sociální 

začlenění znevýhodněných skupin obyvatelstva do života společnosti jako předpoklad 

udržení sociální soudržnosti evropské společnosti a její politické stability.

Mezi základní úkoly na poli sociálního začleňování dle Krebse (2007) patří:

1. Vytvoření a rozvoj „začleňujícího“ trhu práce a podpora zaměstnanosti jako právo 

a příležitost pro všechny. Podpora přístupu k zaměstnání je základním nástrojem, 

který umožňuje ochranu před chudobou a sociálním vyloučením, nebo řešení již 

vzniklého stavu chudoby a sociálního vyloučení.

2. Garance minimálního (přiměřeného) příjmu a prostředků pro udržení důstojného 

života.

3. Odstranit znevýhodnění v přístupu ke vzdělání.

4. Zabezpečení bydlení pro všechny.

5. Zachování rodinné solidarity a ochrana práv dětí.

6. Záruka stejného přístupu ke službám vysoké kvality.

7. Integrované poskytování služeb.

8. Obnova (regenerace) znevýhodněných oblastí.

Základní úkoly na cestě k zajištění společnosti, jež je sociálně soudržná a politicky 

stabilní, se staly odrazovým můstkem Evropského procesu sociálního začleňování, který 

zásadním způsobem ovlivňuje sociální politiku členských zemí Evropské unie.

Termín SOCIÁLNÍ v y l o u č e n í nebo s o c iá l n í EXKLUZE označuje dle Matouška (2003) 

obvykle komplexně podmíněnou nedostatečnou účast jednotlivce, skupiny nebo místního 

společenství na životě celé společnosti, resp. nedostatečný přístup ke společenským 

institucím zajišťujícím vzdělání, zdraví, ochranu a základní blahobyt. Sociální vyloučení 

může mít různou úroveň a měnit se v čase. Fakticky znamená život v chudobě, bez účasti 

na trhu práce (u mladých lidí bez účasti na systematickém vzdělávání), bez přiměřeného 

bydlení, bez dostatečného příjmu, obvykle v izolaci či v malé skupině podobně 

deprivovaných lidí pohybujících se na okraji společnosti. Boj proti sociálnímu vyloučení je 

jedním z cílů sociální politiky soudobých západních států. Koncept sociálního vyloučení je 

komplexnější a přiměřenější než pojem chudoby. Sociální vyloučení totiž zahrnuje nejen
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ekonomickou, ale i sociální, politickou a kulturní perspektivu.

Sociálním vyloučením je dle zákona o sociálních službách46 vyčlenění osoby mimo 

běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální 

situace. Nepříznivou sociální situací se pak47 rozumí oslabení nebo ztráta schopnosti z 

důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní 

návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující 

prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných 

závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění 

a ochranu před sociálním vyloučením.

Na základě definice Rady Evropy je dle Krebsova (2007) pojetí na chudobu a sociální 

vyloučení nahlíženo jako na stav, kdy jedinec nebo skupina lidí neparticipuje plně na 

ekonomickém a sociálním životě společnosti a/nebo když její přístup k příjmu a ostatním 

zdrojům jim neumožňuje dosáhnout životní standard, který je považován ve společnosti, 

v níž žijí, za přijatelný. V této situaci nemají často přístup ani k základním právům. Tato 

Krebsova definice v sobě obsahuje jak vyloučení lidí z ekonomického života společnosti 

v důsledku nedostatečných příjmů (chudoba), tak vyloučení ze sociálního života 

společnosti v důsledku nedostatečného přístupu k ostatním zdrojům společnosti (sociální 

vyloučení). K ostatním zdrojům společnosti patří zaměstnání, vzdělání, bydlení, zdravotní 

péče a sociální ochrana.

Dle Krebse (2007) je nutné zdůraznit, že zatímco chudoba vzniká v důsledku 

vertikálních (třídních) nerovností a rozděluje společnost na ty, kteří jsou „nahoře a „dole“, 

sociální vyloučení je důsledkem nerovností a disproporcí horizontálních, které společnost 

rozděluji na ty, kteří jsou „uvnitř“ a „vně“ společnosti. Tyto horizontální nerovnosti 

ohrožují existenci společnosti stejně nebo i více, než ji dříve ohrožovaly nerovnosti 

vertikální (třídní), neboť oddělují celé skupiny obyvatelstva od hlavního proudu života 

společnosti, a tím může být podlomena sociální soudržnost ve společnosti. Proto byl 

v Evropě zahájen v roce 2000 Evropský proces sociálního začleňování přijetím společných 

cílů Evropské unie na poli sociálního začleňování a vypracováním prvních Národních 

plánů sociálního začleňování pro léta 2001 a 2002.

46 dle § 3 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
1 dle § 3 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
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Tyto faktory se často kombinují a tato kombinace riziko chudoby a sociálního 

vyloučení zesiluje (osoby dlouhodobě nezaměstnané snadněji ztrácejí nově nabyté 

zaměstnání a mnohdy k tomu dochází v době, kdy je bez zaměstnání i jejich 

partner/partnerka).

3.4.2. Vyloučení na pracovním trhu

Za základ sociální exkluze je dle Mareše (2006) považováno především vyloučení z 

placené práce - tedy nezaměstnanost, jež ie důsledkem nedostatku základních 

kvalifikačních předpokladů vylučovaných. Úroveň toho, co je dnes považováno za 

základní kvalifikační předpoklady, přitom stále více roste (lingvistické i obecně vědní 

znalosti a dovednosti, zejména v oboru informatiky) a stále více se vymyká možnostem 

sociálně vylučovaných osob a kolektivit jich dosáhnout (vyloučení z příležitostí skrze 

nedostatečné vzdělání).

Ve svém pojetí Mareš opomíjí, že vyloučení není pouze důsledkem výše uvedené 

nezaměstnanosti, ale bezpochyby také důsledkem nedostupnosti zdrojů a služeb. 

Vyloučení je chápáno jako nedostupnost zdravotní péče, vzdělání, bydlení a v neposlední 

řadě zaměstnání.

Vyloučení na pracovním trhu může mít hlubší charakter v případě dlouhodobé 

nezaměstnanosti nebo úplné rezignace na získání zaměstnání a odchod do ekonomické 

neaktivity. Dle studie „Směřování české sociální politiky s důrazem na agendu Lisabonské 

strategie“49 jsou dlouhodobou nezaměstnaností jsou výrazněji postiženy nové Členské státy 

Evropské unie. Ve srovnání (z roku 2005) s ostatními novými členy EU sice dosahuje míra 

dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice dle Sirovátky a kol. (2005) podprůměrné 

úrovně a také podíl dlouhodobě nezaměstnaných patří mezi novými členskými zeměmi k

48 Mareš, P.: Faklory sociálního vyloučení. VÚPSV Praha, výzkumné centrum Brno, 2006 - 
http://www.vupsv.cz/Fulltext/vz_ 193 .pdf
49 provedené v roce 2005 Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí - Sirovátka. T. a kol: Směřování 
české sociální politiky s důrazem na agendu Lisabonské strategie. Praha, VÚPSV - výzkumné centrum Brno 
2005 - http://www.vupsv.cz/sirovatka_smerovani_soc_pol.pdf
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nejnižším a vykazuje klesající trend. Nicméně v rámci zemí EU 25 je míra dlouhodobé 

nezaměstnanosti v ČR vysoká a ukazuje na poměrně početnou skupinu osob vyloučených z 

pracovního trhu a výrazně ohrožených sociální exkluzí.

Část nezaměstnaných je dle Sirovátkovy studie (2005) dokonce vytěsněna z trhu 

práce natolik, že rezignuje na hledání zaměstnání a stahuje se do ekonomické neaktivity, 

přestože má o placené zaměstnání zájem a v případě pracovní nabídky by reagovala jejím 

přijetím. Podíl takových osob mezi ekonomicky neaktivními může být poměrně vysoký: v 

extrémním případě Lotyšska má zájem pracovat každý čtvrtý ekonomicky neaktivní, v 

České republice pak každý dvanáctý. Znamená to, že asi 3 % osob v ekonomicky aktivním 

věku jsou v ČR mimo soutěž o pracovní místa, přestože mají zájem pracovat.

Vyloučením a marginalizací na pracovním trhu jsou dle Sirovátka a kol. (2005) ve 

zvýšené míře ohroženy osoby s žádnou nebo nízkou kvalifikací, ženy, zdravotně postižení, 

příslušníci etnických menšin, uprchlíci a přistěhovalci a zejména pak lidé, u kterých 

dochází ke kumulaci více handicapů. V nových členských zemích včetně České republiky 

je vysokou mírou (dlouhodobé) nezaměstnanosti postižena zejména romská menšina, 

zvláště pak Romové žijící ve vyloučených komunitách50. Jejich obtížná situace na 

pracovním trhu je zpravidla odvozována od jejich nízké kvalifikační úrovně, současně však 

je poukazováno také na roli diskriminace Romů na pracovním trhu.

3.5.Politika hospodářské a sociální soudržnosti

Původ hospodářské a sociální soudržnosti lze vystopovat v Římské smlouvě, kde je v 

preambuli zmíněno, že budou snižovány rozdíly ve vývoji mezi regiony. Přijetím 

Jednotného evropského aktu v roce 1986 byla hospodářská a sociální soudržnost přijata za 

cíl společně s jednotným vnitřním trhem. Maastrichtská smlouva (1992) následně včlenila 

tuto politiku hospodářské a sociální soudržnosti do Smlouvy o založení Evropského 

společenství (články 158 až 162). Tato politika je výrazem solidarity mezi členskými státy 

a regiony Evropské unie. Cílem je vyrovnaný a udržitelný rozvoj, který zmírňuje 

strukturální rozdíly mezi regiony a zeměmi a podporuje stejné příležitosti pro všechny 

jedince. V praxi je toho dosahováno různými druhy finančních operací, hlavně 

prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

50 Míra nezaměstnanosti Romů byla v roce 2000/2001 v ČR odhadnuta na 46 %. na Slovensku 85 % a v 
Maďarsku na 57 % (Sirovátka, 2003).
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3.6.PoIitika boje za sociální včleňování

Právo na ochranu před chudobou a sociálním vyloučením je ukotveno ve článku 30 

revidované Evropské sociální charty: „S cílem zajistit účinné nplatnění práva na ochranu 

před chudobou a proti sociálním vyloučení, se smluvní strany zavazují

- přijmout v rámci celkové a koordinované politiky opatření na podporu účinného 

přístupu osob jakož i jejich rodin, které nachází nebo jim  hrozí ocitnutí se v situaci 

sociálního vyloučení nebo chudoby, především k zaměstnání, bydlení, výcviku, 

vzdělání, kultuře a sociální a lékařské pomoci;

- revidovat podle potřeby tato opatření s cílem jejich přizpůsobení. “

Článek 136 Amsterodamské smlouvy uvádí: „Společenství a členské státy, respektujíce 

základní sociální práva, jak jsou stanovena v Evropské sociální chartě podepsaně v Turínu 

18. října 1961 a v Komunitární chartě základních sociálních práv pracovníků z roku 1989, 

sledují následující cíle: podporu zaměstnanosti, zlepšování životních a pracovních 

podmínek tak, aby došlo k jejich harmonizaci při zachování tendence k jejich zlepšování, 

náležitou sociální ochranu, sociální dialog, rozvoj potenciálu pracovních sil s ohledem na 

trvale vysokou úroveň zaměstnanosti a boj proti vylučování z trhu práce. “

Sociální vyloučení lze vnímat jako nezdar boje za sociální včleněnost. Boj proti 

sociálnímu vyloučení tak tvoří jednu z prioritních oblastí evropské sociální politiky od 

devadesátých let minulého století. Zasedáním Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000 byl 

zahájen tzv. Lisabonský proces. Členské země Evropské unie se na summitu v Lisabonu na 

jaře 2000 shodly na potřebě zahájení procesu, který bude směřovat k eliminaci chudoby a 

sociálního vyloučení do roku 2010.

Na zasedání Evropské rady v Nice v prosinci 2000 byla v oblasti sociálního 

začleňování zavedena metoda Otevřené koordinace (schválením Společných cílů boje proti 

chudobě a sociálnímu vyloučení a společně dohodnuté metody práce). Otevřená metoda 

koordinace spojuje Národní akční plány sociálního začleňování s Akčním programem 

Společenství na podporu spolupráce mezi členskými státy v boji proti sociálnímu 

vyloučení.

V Nice byl v roce 2000 také přijat Evropský sociální program, jehož součástí je boj 

proti chudobě a sociálnímu vyloučení, a byly stanoveny první společné cíle v boji proti 

chudobě a sociálnímu vyloučení. Společnými cíli politiky sociálního začleňování jsou:

1. usnadnění participace v zaměstnání a přístupu ke zdrojům, právům, statkům a

48



službám všem,

2. prevenci rizika sociálního vyloučení,

3. pomoc nejvíce zranitelným,

4. mobilizaci všech relevantních subjektů.

Server Evropské Komise k sociálnímu začlenění a k přístupu k zaměstnání uvádí 

následující. „Sociální začlenění je  důležitým cílem EU a významným prvkem evropských 

hodnot vyjádřených v našich otevřených sociálních a podpůrných systémech. Přesto 

mnoho skupin lidí v Unii trpí v důsledku sociálního vyloučení, a to z různých důvodů. To se 

týká i zaměstnání, kde někteří lidé získají práci jen  těžko.

Skupiny lidí mohou zažívat sociální vyloučení z různých důvodů: protože mají tělesné 

postižení, kvůli kterému druzí lidé pochybují o jejich schopnostech, protože patří k 

přistěhovalcům, kteří jsou ve srovnání s ostatními považováni za málo kvalifikovaně, nebo 

protože mají zdravotní problémy, které si žádají každodenní péči. Kromě toho existují 

menšiny, které mohou být vylučovány přímou diskriminací, například Romové. Všechny 

tyto skupiny se mohou dostávat do nevýhodného postavení a zažívat sociální vyloučení z 

hlavního proudu společnosti, včetně oblasti zaměstnání.

Jako příklad vyloučení mohou sloužit Romové, u nichž více než 70% populace nemá 

ani základní vzdělání. To je  jednak vylučuje ze získávání pracovních míst, jednak to vytváří 

negativní pohled na jejich zaměstnatelnost, a tím se jejich vyloučení ještě prohlubuje. 

Dalším příkladem jsou tělesně postižení lidé, kteří představují šestinu populace EU v 

produktivním věku. Zaměstnáno je  však jen  40% z nich, což je  mnohem méně než 65 % 

zaměstnaných Evropanů bez tělesného postižení.

Podpora úplné integrace a účasti znevýhodněných skupin lidí je  klíčovým prvkem 

politik EU a nejen politik zaměstnanosti. Kromě toho s ohledem na demografickou výzvu, 

před kterou EU  stojí, v podobě stárnoucí populace je  podpora znevýhodněných v zájmu 

Evropy -  není to jen  sociální otázka, ale také ekonomická. “51

3.6.1. Národní akční plány sociálního začleňování

Na základě výše uvedených společných cílů předkládaly členské státy EU své Národní 

akční plány sociálního začleňování (NAPSI) Evropské komisi, kde formulovali postup 

naplňování těchto cílů.

Národní akční plány sociálního začleňování (NAPSI) jsou jednak národními

M http://ec.eiiropa.exi/employment_social/esf/fields/employment_cs.litm
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strategiemi jednotlivých zemí v boji s chudobou a sociálním vyloučením, ale současně 

základním prvkem Otevřené metody koordinace, která je nyní aplikována v politikách 

zaměstnanosti, sociální ochrany a sociálního začleňování a v oblasti zdravotní a 

dlouhodobé péče.

Tyto plány jsou v národních kompetencích, úloha Evropské unie spočívá zejména v 

koordinaci a monitorování celého procesu, vyhodnocování a podávání zpětné vazby. První 

akční plány byly vytvořeny v roce 2001 tehdejšími členskými zeměmi (EU 15) a 

pokrývaly období od roku 2001 do roku 2003.

Sirovátka (2005) ve své studii52 uvádí, že druhá vlna národních akčních plánů byla 

předložena zeměmi EU 15 v polovině roku 2003 a byla vyhlášena na období do roku 2005. 

Po rozšíření Evropské unie byly v roce 2004 přijaty národní akční plány sociální inkluze 

také v deseti nových členských státech včetně České republiky.

Od roku 2006 se Evropský proces sociálního začleňování stal součástí Evropského 

procesu koordinace politik v oblasti sociální ochrany a začleňování. Krebs (2007) uvádí, že 

koordinace politik sociální ochrany a začleňování se vztahuje na oblast sociálního 

začleňování, důchodů a zdravotní a dlouhodobé péče. Očekává se, že sladění politik 

v oblasti sociální ochrany a začleňování přispěje k řešení problémů veřejných rozpočtů, 

kterým čelí důchodové a zdravotní systémy. Prvořadým úkolem Evropského procesu 

koordinace politik v oblasti sociální ochrany a sociálního začleňování však je zajistit, aby 

Evropa zůstala i nadále sociálně soudržná a politicky stabilní.

3.6.2. Začleňování na pracovní trh a Národní akční plány

Chudoba a sociální vyloučení nabývají dle zprávy Výboru pro sociální ochranu z prosince 

200253 komplexních a vícerozměrových podob, které vyžadují mobilizaci širokého okruhu 

politik v rámci takové celkové strategie. Spolu s politikou zaměstnanosti musí sehrávat 

nejvýznamnější roli sociální ochrana a rovněž by se měla uznávat i důležitost ostatních 

faktorů, jako jsou bydlení, vzdělávání, zdraví, informace a komunikace, mobilita, 

bezpečnost a spravedlnost, volný čas a kultura. Proto je nutné začlenit cíle boje proti 

chudobě a sociálnímu vyloučení do odpovídajících politických linií, a to jak na úrovni 

států, tak na úrovni Společenství.

Nejlepší pojistkou proti sociálnímu vyloučení je zaměstnanost. Aby se podpořila

52 Sirovátka. T. a kol: Směřování české sociální politiky s důrazem na agendu Lisabonské strategie. Praha,
VÚPSV - výzkumné centrum Brno 2005 - http://www.vupsv.cz/sirovatka_smerovani_soc_pol.pdf
53 http://www.mpsv.cz/files/clanky/1099/zprava_vyboru.pdf
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kvalitní zaměstnanost, je nutné rozvíjet zaměstnatelnost, zejména prostřednictvím politik 

na podporu získávání kvalifikace a celoživotního učení. Provádění cílů, ke kterým se sama 

Evropská unie zavázala v Evropské strategii zaměstnanosti, proto bude znamenat životně 

důležitý příspěvek k boji proti vyloučení. Ekonomický růst a sociální soudržnost se 

vzájemně posilují.

Pracovní trh je dle Sirovátky a kol. (2005) vnímán jako klíčová oblast sociálního začlenění 

v širším kontextu - jednak vzhledem k jeho příjmově distribuční funkci (ochrana proti 

chudobě) a jednak vzhledem k širokému spektru psychosociálních účinků práce. Strategie 

v oblasti zaměstnanosti a trhu práce je uskutečňována primárně v rámci Evropské strategie 

zaměstnanosti (tedy na národní úrovni prostřednictvím Národních akčních plánů 

zaměstnanosti), která klade důraz mj. také na význam pracovního trhu v oblasti sociální 

koheze a sociální inkluze. Národní akční plány sociálního začleňování proto zpravidla 

nezahrnují problematiku trhu práce komplexně, ale zaměřují se spíše na pracovní 

začleňování osob a sociálních skupin, pro které je charakteristická výrazná distance od 

pracovního trhu a vysoké ohrožení sociálním vyloučením. Jednotlivé státy volí v oblasti 

pracovní participace odlišné priority. Zatímco v některých zemích je položen důraz na 

redukci nezaměstnanosti a na odstraňování bariér přístupu k pracovnímu trhu, jinde se 

spíše koncentrují na zvyšování zaměstnanosti s důrazem na růst zaměstnanosti ohrožených 

skupin. Míra, do které se Akční plány sociální inkluze s Akčními plány zaměstnanosti 

překrývají, se v jednotlivých zemích liší. Jak však upozorňuje zpráva Evropské komise 

(2004), pouze malý počet NAPSI obohacuje akční plány zaměstnanosti o nové prvky v boji 

proti sociálnímu vyloučení na pracovním trhu.

Národní akční plány sociální inkluze dle Sirovátky a kol. (2005) obecně reflektují 

význam kvalifikace a dovedností pro přístup na pracovní trh. Některé země proto vedle 

formálního vzdělávání podporují také uznání neformálně nabytých znalostí a dovedností 

(Francie, Lucembursko, Belgie a Portugalsko) s cílem zlepšit pozici především 

nízkokvalifikovaných a přistěhovalců. Pro osoby, které se na trhu práce potýkají s velkými 

obtížemi, pak bývají vytvářeny různé formy chráněných pracovních míst.

Když se řekne neformálně nabyté znalosti a dovednosti, vybavím si množství kurzů a 

seminářů, s nimiž se v České republice doslova roztrhl pytel, v souvislosti s projekty 

spolufinancovanými z prostředků ESF. Měla jsem možnost blíže se seznámit s některými 

z nabízených kurzů, jež byly účastníkům díky finanční podpoře ESF nabízeny zdarma.
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Kvalita těchto seminářů a kurzů, hodnoceno na základě mého subjektivního posouzení, 

byla různorodá, od opravdu kvalitních, po zcela nekvalitní. Účastník (absolvent) kurzů 

realizovaných v rámci projektů s podporou ESF, obdrží za úspěšné absolvování kurzu 

osvědčení, certifikát či obdobné „vysvědčení“. S ohledem na obrovské množství 

obdobných kurzů a na chybějící možnost zaměstnavatelů či jiných subjektů posoudit 

kvalitu kurzů, má tedy „vysvědčení“ získané v rámci projektu s podporou ESF, které 

potencionálním zaměstnavatelům předloží uchazeč o zaměstnání, minimální či žádný 

význam. Motivace potenciálních či reálných účastníků kurzů z řad nezaměstnaných o účast 

v dalších nabízených kurzech pak pochopitelně klesá či úplně mizí.

Kladu si tedy otázku, zda by nebylo efektivní zvážit existenci nějakého nadřízeného 

kontrolního orgánu, jehož úkolem by byla koordinace kurzů a seminářů34, s cílem zabránit 

neefektivnímu vynakládání finančních prostředků do kurzů nevalné kvality. Umím si 

představit stanovení jakýchsi „minimálních standardů“ či jakési obdoby akreditace, které 

by bylo nutno dodržet a získat, aby mohl realizátor kurz pořádat. „Akreditace“ by 

znamenala, že kurz splňuje formální i další náležitosti, že naplňuje stanovená pravidla po 

obsahové stránce (obsahová náplň kurzu) i v dalších předepsaných oblastech. Kurz, který 

by získal takovouto „akreditaci“ by tak byl zárukou kvality jak pro samotné účastníky 

kurzu, tak pro potencionální zaměstnavatele. Pro zaměstnavatele by osvědčení o 

absolvování akreditovaného kurzu mohlo mít větší váhu a potenciálním žadatelům o práci 

by ho mohli uznávat. Absolvování takovýchto akreditovaných kurzů, jejichž osvědčení 

zaměstnavatelé akceptují a uznávají, by tak bylo motivujícím prvkem i pro zájemce o kurz. 

Dalším z cílů tohoto orgánu by mohlo být provázání nabídky kurzů realizovaných příjemci 

financí z ESF a aktivit orgánů státní správy, konkrétně úřadů práce, s konečným cílem 

zefektivnit a zkvalitnit nabídku kurzů, seminářů a obdobných aktivit pro registrované i 

neregistrované nezaměstnané uchazeče o zaměstnání. Některé z kurzů (i 

spolufinancovaných z ESF) by pak mohly být jakousi obdobou rekvalifikace v určité 

oblasti.

Sirovátka a kol. (2005) dále uvádí, že z hlediska uplatňování nástrojů politiky trhu práce je 

zdůrazňován především individuální přístup, který umožňuje vytváření specifických 

strategií řešení problému nezaměstnanosti s ohledem na potřeby jednotlivců (hovoří se o 

„šití programů na míru“, tzv. „tailor-made approach“). Některé státy zavádějí cílené

54 s ohledem na téma diplomové práce především oblast zaměstnanosti a nezaměstnanosti
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kampaně ve prospěch specifických cílených skupin. V českém NAPSI jsou mezi nástroji 

začleňování na pracovní trh zdůrazňovány jednak poradenské aktivity a programy dalšího 

profesního vzdělávání, jednak podpora vzniku nových pracovních míst pro zdravotně 

postižené občany a vznik pracovních míst podporovaného zaměstnání pro specifické 

kategorie nezaměstnaných (včetně bezdomovců).

Právě v souvislosti se zdůrazňováním individuálního přístupu, který je bezesporu velice 

důležitý, speciálně při práci s cílovou skupinou dlouhodobě nezaměstnaných, se zabývám 

otázkou využití potenciálu a kapacit jednotlivých zainteresovaných subjektů, které se 

podílejí na řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Na mysli mám hlavně propojení a 

koordinaci spolupráce mezi neziskovým sektorem a orgány státní správy (oddělení 

zprostředkování zaměstnání na úřadech práce a oddělení pomoci v hmotné nouzi 

jednotlivých úřadů). Ze zkušeností při realizaci projektu Aktivizace vím, jak velká agenda 

a jak velký počet evidovaných uchazečů o zaměstnání připadá na jednoho pracovníka 

úřadu práce, stejně tak jako na sociálního pracovníka oddělení pomoci v hmotné nouzi.

V opačném případě pak, kolik uživatelů připadá na pracovníka, dejme tomu neziskové 

organizace, která je zapojena do realizace projektu financovaného z prostředků ESF, jež se 

zabývá nezaměstnaností. Čísla jsou nesrovnatelná. Pracovník neziskového sektoru, má 

v porovnání se zprostředkovateli-poradci úřadů práce a sociálními pracovníky oddělení 

pomoci v hmotné nouzi nesrovnatelně menší počet uživatelů. Právě neziskový sektor je 

znám svým důrazem na individuální práci s uživateli.

Dle serveru Asociace nestátních neziskových organizací v ČR55 je komparativní 

výhodou nestátních neziskových organizací, zabývajících se chudobou a sociálním 

vyloučením, jejich a priori nediskriminační postoj, který vyplývá z toho, že skupina 

občanů ve snaze o veřejný prospěch se zaměří na problém, který může ostatním připadat 

jako nepříjemný, obtížný a nerealizovatelný. Uplatňuje se také selektivní důvěra NNO ve 

vlastní schopnosti. Do třetice je výraznou charakteristikou ochota angažovat samotnou 

cílovou skupinu, tedy lidi ohrožené sociálním vyloučením či žijící v odloučených 

komunitách při realizaci cílů, které si organizace stanoví, a projektů, které organizace 

realizuje. Tyto tři elementy, které nalezneme v každé nestátní neziskové organizaci 

sociálního segmentu třetího sektoru, se uplatňují jak uvnitř skupiny, tak také navenek.

Tím, že má sociální pracovník neziskového sektoru méně uživatelů a větší prostor

55 http://www. asociacenno. cz/storage/admin/opava/mainstreaming. pdf
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pro individuální práci s nimi, jeví se i uživatelům samým spolupráce s ním lepší a 

efektivnější, v porovnání se způsobem spolupráce, se kterým se setkávají právě například 

na úřadech práce. Pracovník úřadu práce, s ohledem na množství uživatelů a další 

rozsáhlou agendu své práce, nemá prostor pro takový rozsah individuálního přístupu 

k uživateli, jaký má pracovník neziskového sektoru. Po seznámení se se změnami na trhu 

práce od 1.1.2009, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí v tiskové zprávě představuje: 

„ Všem uchazečům o zaměstnání bude umožněno požádat úřad práce o vypracování 

individuálního akčního plánu na podporu jejich uplatnění na trhu práce. Úřadu práce je  

nově stanovena povinnost vypracovat individuální akční plán všem uchazečům o 

zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání děle než 5 měsíců. 

Uchazeči o zaměstnání se zároveň rozšiřuje povinnost poskytovat úřadu práce součinnost 

nejen při vypracování individuálního akčního plánu, ale i při jeho aktualizaci a 

vyhodnocování.", se o to více zabývám otázkou, zda neexistuje nějaký způsob, kterým 

„uvolnit ruce“ pracovníkům úřadu práce a využít kapacit pracovníků neziskového sektoru, 

například propojením služeb neziskového sektoru a orgánů státní správy, s cílem zlepšit 

jejich spolupráci a klást větší důraz právě na proklamovaný individuální přístup k uživateli. 

Otázkou vzájemné spolupráce jednotlivých subjektů a otázkou individuálního přístupu 

z pohledu respondentů, se zabývá výzkum realizovaný v rámci praktické části práce.

3.7.Politika zaměstnanosti Evropské unie

Hlavní směry evropské politiky zaměstnanosti (Employment Guidelines) byly iniciovány 

Amsterodamskou smlouvou. Ta doplnila dosavadní hlavní nástroj o koordinovanou 

strategii zaměstnanosti a zakotvila zásadu, že Rada bude každým rokem formulovat 

„orientační směry, které členské státy berou v úvahu při své politice zaměstnanosti“ (čl. 

128 AS). Čtyři pilíře politiky zaměstnanosti (zaměstnatelnost, podpora podnikání, 

adaptabilita a rovné příležitosti pro muže a ženy) byly přijaty jako hlavní orientační směry 

a mají být vodítkem pro reformy na trhu práce, pro snížení míry nezaměstnanosti a zvýšení 

kvality pracovních sil, pro vyšší využití pracovního potenciálu, a tím i pro vyšší 

ekonomickou výkonnost.

Urban (2007) uvádí, že hlavní směry zaměstnanosti slouží jako základ pro 

sestavování Národních akčních plánů zaměstnanosti, jež jsou členské státy povinny 

předkládat Komisi a jež jsou hodnoceny Komisí a Radou. Vzhledem k rozdílům na trhu 

práce jednotlivých členských zemí zůstávají však praktické kroky politiky zaměstnanosti
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zcela v kompetenci jednotlivých zemí. Evropská komise sestavuje každoročně Joint 

Employment Report, v němž jsou shrnuty výsledky politiky zaměstnanosti minulého 

období. Vytyčení hlavních a velmi obecných směrů, pravidelné podávání zpráv, výměna 

zkušeností a využití zkušeností nejúspěšnějších zemí společně s doporučeními jsou 

hlavními nástroji koordinace v této oblasti. Tyto postupy, byť žádnou členskou zemi 

nezavazují a nejsou spojeny se sankcemi, jsou přínosem strategie. Určitý vliv mají také 

doporučení členské zemi, které však nelze vymáhat. Taková doporučení byla poprvé 

obsažena v dokumentu vydaném v roce 2000, adresována byla všem členským zemím. 

Značně rozšířený je názor, že možnosti koordinace politiky zaměstnanosti jsou poměrně 

omezené. Komise i Rada pečují o to, aby doporučení Hlavních směrů politiky 

zaměstnanosti byla v souladu s Hlavními směry hospodářské politiky. Počínaje rokem 

2000 byly pilíře Hlavních směrů politiky zaměstnanosti začleněny do lisabonské strategie a 

byly také dále doplněny. Evropská rada formulovala v Lisabonu v roce 2000 požadavek, 

aby míra zaměstnanosti dosáhla v roce 2010 70 % a aby byly stanoveny orientační cíle pro 

zaměstnanost žen a starších osob (55-60 let).

3.7.1. Evropská strategie zaměstnanosti
Od svého zahájení v roce 1997 hraje evropská strategie zaměstnanosti (ESZ) ústřední

úlohu při koordinování politik EU s cílem nabídnout lepší práci pro všechny.

Součásti ESZ tvoří:

- Hlavní směry zaměstnanosti, které Rada EU každoročně schvaluje na návrh 

Komise. Tyto hlavní směry odrážejí společné priority politiky zaměstnanosti 

jednotlivých členských států. Od roku 2005 jsou součástí integrovaných hlavních 

směrů pro růst a pracovní příležitosti.

- Národní programy reforem, které členské státy navrhují s cílem implementovat 

tyto hlavní směry do národních politik. Do roku 2005 byly části těchto programů 

týkající se zaměstnanosti známy jako národní akční plány zaměstnanosti.

- Společné zprávy o zaměstnanosti, schvalované Komisí a Radou, jež shrnují pokrok, 

kterého bylo dosaženo na národní i komunitární úrovni v souvislosti s hlavními 

směry zaměstnanosti. Od roku 2005 tvoří Společná zpráva o zaměstnanosti kapitolu 

Zaměstnanost, jež je součástí Výroční zprávy o pokroku EU v oblasti lisabonské 

strategie.

- Specifická doporučení pro jednotlivé země. Rada může také na návrh Komise 

přijmout specifická doporučení pro jednotlivé země ohledně politik zaměstnanosti,

55



které by členské státy měly brát v úvahu při vypracovávání svých národních 

programů reforem.

Evropská strategie zaměstnanosti uznala klíčovou roli sociálních partnerů v četných 

oblastech spojených se zaměstnaností. Původní hlavní směry se týkaly sociálních partnerů 

ve vztahu k jejich specifické oblasti adaptability, avšak lisabonský summit jim přiznal 

rozsáhlejší roli a přinesl uznání. Zapojení sociálních partnerů do přípravy NAP na národní 

úrovni doznalo podstatného zlepšení. Evropští sociální partneři se podíleli na vlastním 

implementačním procesu týkajícím se tak klíčových otázek, jako je kupříkladu celoživotní 

učení.

Webové stránky Evropské komise o Evropské strategii zaměstnanosti36 uvádí 

následující: „Amsterodamská smlouva zavádí pojem evropská strategie zaměstnanosti. Ta 

navazuje na integrovanou strategii zaměstnanosti vyhlášenou na zasedání Evropské rady 

v Essenu v prosinci 1994. Na essenském zasedání Evropská rada požádala členské státy, 

aby vypracovaly víceleté programy zaměstnanosti (MAP) a aby Evropskou komisi 

informovaly o jejich realizaci. V těchto zprávách se popisují hlavní opatření přijatá 

vládami jednotlivých členských států k realizaci víceletých programů zaměstnanosti vždy 

za předcházejících dvanáct měsíců; dále se ve zprávách v některých případech uvádí 

odhad dopadu přijatých opatření na zaměstnanost a oznamují se hlavní změny a nové

iniciativy na podporu zaměstnanosti......

V lednu 2003 přijala Komise sdělení, ve kterém se pro strategii zaměstnanosti 

prezentuje nový přístup lépe adaptovaný na potřeby stárnoucí populace, na větší uplatnění 

žen na pracovním trhu, na rozšíření a na rychlejší tempo hospodářských změn. Hlavními 

prioritami nové strategie jsou plná zaměstnanost a lepší pracovní podmínky. “

Evropská strategie zaměstnanosti je dokument shrnující politiku zaměstnanosti v EU. ESZ 

je založena na čtyřech základních pilířích:

- Pilíř 1 - Zlepšení zaměstnatelnosti - tento pilíř podporuje úsilí, aby každá osoba 

vstupující na trh práce měla nezbytné vzdělání a odpovídající schopnosti a motivaci 

k získání a udržení se zaměstnání.

- Pilíř 2 - Rozvoj podnikatelského prostředí a tvorba pracovních míst - podpora 

podmínek pro založení, fungování a růst podniků, poskytujících pracovní místa.

- Pilíř 3 - Podpora adaptability podniků a jejich zaměstnanců - podpora vývoje

56 http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_65_cs.htm
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pružnosti a inovace na pracovišti s cílem zlepšení efektivity a konkurenceschopnosti 

a tím vytvoření a zachování pracovních míst.

- Pilíř 4 - Posilování politiky stejných příležitostí pro ženy a muže - podpora 

odstraňování jakékoliv diskriminace v zacházení s muži a ženami v souvislosti s 

přístupem ke všem druhům práce i odměnou za tuto práci.

Na základě těchto evropských směrnic v jednotlivých pilířích zpracovává a též 

vyhodnocuje každý členský stát Evropské unie každoročně Národní akční plán 

zaměstnanosti, ve kterém jsou všeobecné pokyny konkrétně rozpracovány.

ESZ používá otevřenou metodu koordinace založenou na 5 klíčových principech 

(subsidiarita, konvergence, vzájemné učení, integrovaný přístup a řízení podle stanovených 

cílů). Strategie používání kvantifikovaných měření, cílů a benchmarks57, umožňující 

monitorování a hodnocení pokroku. V tomto kontextu jsou používány společně dohodnuté 

indikátory k hodnocení výkonnosti a úsilí členských států v oblasti zaměstnanosti.

3.7.2. Hlavní směry zaměstnanosti 2005-2008
Dle Rozhodnutí Rady ze dne 12. července 2005 „O hlavních směrech politik zaměstnanosti

členských států“ (2005/600/ES)38 byly stanoveny následující hlavní směry politiky 

zaměstnanosti 2005 -  2008 (Integrované hlavní směry č. 17-24):

- Hlavní směr č. 17: provádět politiky zaměstnanosti zaměřené na dosažení plné 

zaměstnanosti, zlepšení kvality a produktivity práce a posílení sociální a územní 

soudržnosti.

- Hlavní směr č. 18: podporovat celoživotní přístup k práci.

- Hlavní směr č. 19: zajistit inkluzívní trhy práce, zvýšit přitažlivost práce a zajistit,

aby se práce vyplatila osobám hledajícím zaměstnání včetně osob znevýhodněných a 

neaktivním osobám.

- Hlavní směr č. 20: zlepšit přizpůsobování se potřebám trhu práce.

- Hlavní směr č. 21: podporovat pružnost kombinovanou s jistotou zaměstnání a 

omezit segmentaci trhu práce s náležitým zřetelem na úlohu sociálních partnerů.

- Hlavní směr č. 22: zajistit vývoj nákladů práce a mechanismy systémů stanovování 

mezd příznivé pro zaměstnanost.

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

- Hlavní směr č. 24: přizpůsobit systémy vzdělávání a odborné přípravy novým

57 srovnávací testy
58 http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/evropskastrateg/hlavni_smery_zamestnanosti_2005-2008.pdf
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kvalifikačním požadavkům.

Členské státy ve spolupráci se sociálními partnery provádějí politiky vedoucí k 

dosažení cílů a prioritních činností. V souladu s Lisabonskou strategií usilují politiky 

zaměstnanosti členských států vyváženým způsobem o plnou zaměstnanost, zlepšení 

kvality pracovního místa a produktivitu práce a o posilování sociální a územní soudržnosti.

Při přijímání opatření by členské státy měly zajistit dobré řízení politik 

zaměstnanosti. Měly by vytvořit široké partnerství pro změnu, na kterém by se podílely 

parlamentní orgány a dotčené subjekty, a to i na regionální a místní úrovni. Klíčovou úlohu 

by měli hrát sociální partneři na evropské i vnitrostátní úrovni. Členské státy se také 

vyzývají ke stanovení vlastních závazků a cílů, pro něž by měly vzít v úvahu uvedené cíle 

a doporučení přijatá na úrovni EU v roce 2004. Zajištění dobrého řízení rovněž vyžaduje 

větší účinnost v přidělování administrativních a finančních zdrojů. Prostředky ze 

strukturálních fondů, zejména Evropského sociálního fondu, by členské státy měly po 

dohodě s Komisí směrovat na provádění evropské strategie zaměstnanosti a o 

uskutečněných opatřeních by měly podávat zprávy. Zvláštní pozornost by měla být 

věnována posilování institucionální a administrativní kapacity v členských státech.

3.7.3. Národní akční plány zaměstnaností a Národní programy 

reforem

Národní akční plány zaměstnanosti (NAPZ) jsou nástrojem realizace národní politiky 

zaměstnanosti členských zemí EU. Prezentují cíle a realizaci národní politiky 

zaměstnanosti ve střednědobém horizontu. Odrážejí reakci členské země na obecná a 

specifická doporučení. Plány jednotlivých členských zemí jsou základem pro zpracování 

„Společné zprávy o zaměstnanosti EU“, kterou vydává Evropská komise. NAPZ navazuje 

na prioritní oblasti politiky zaměstnanosti obsažené v Evropské strategii zaměstnanosti.

Národní programy reforem navrhují členské státy s cílem implementovat hlavní 

směry zaměstnanosti do národních politik. Cílem Národních programů reforem je posílit 

politickou odpovědnost za naplňování obsahu Lisabonské strategie a umožnit vyhodnocení 

plnění stanovených reformních kroků na úrovni jednotlivých členských států. Národní 

programy reforem jsou koncipovány na tříleté období s tím, že mohou být v případě 

politických změn revidovány. Do roku 2005 byly části těchto programů týkající se 

zaměstnanosti známy jako národní akční plány zaměstnanosti
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4. SOCIÁLNĚ - POLITICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC 
PROBLEMATIKY V ČESKÉ REPUBLICE

Sociální politiky a politiky trhu práce na národní úrovni se dle Sirovátky (2005) snaží řešit 

souběžné zvýšení flexibility stávající pracovní síly, začlenění do pracovního trhu 

potenciálních zaměstnanců, kteří momentálně jsou mimo trh práce, a zároveň zachování 

dostatečné míry sociální ochrany, především pro zaměstnance na sekundárním trhu práce. 

Řada současných studií dle Sirovátky a kol. (2005) potvrzuje, že nejlepší formou sociální 

ochrany je zaměstnání. Garsten a Jacobsson (2004: 11) uvádí, že „klíčovou myšlenkou v 

diskurzu zaměstnateIností je  přesně to, že v rychle se měnícím světě dnešní zaměstnání 

nemůže garantovat zítřejší zaměstnatelnost. “ Zaměstnatelnost z tohoto pohledu není tedy 

určitý definovatelný stav, ale spíše proces, samozřejmě závislý na osobních 

charakteristikách jednotlivého zaměstnance. Zde je nepochybně prostor pro společné úsilí 

státu a zaměstnanců (jejich reprezentace), případně i zaměstnavatelů.

v

4.1.Politika sociálního začleňování České republiky

Politika sociálního začleňování vytváří rámec, který by měl podporovat realizaci práva 

skupin ohrožených sociálním vyloučením na důstojný život a plnohodnotnou participaci ve 

společnosti, obecněji na posilování sociální koheze a sociálního smíru.

4.1.1. Národní akční plán sociálního začleňování České republiky na 

léta 2004-2006

Národní akční plán sociálního začleňování České republiky na léta 2004-200659 vychází 

ze Společného memoranda o sociálním začleňování60. Plán shrnuje nej důležitější 

problémy, kterým Česká republika čelí v oblasti chudoby a sociálního vyloučení, a zároveň 

zveřejňuje cíle, úkoly a opatření vedoucí k jejich odstranění.

V úvodní části NAPSI České republiky na léta 2004-2004 se uvádí, že Národní 

akční plán je především národní strategií, jejímž cílem je zajistit problémům chudoby a 

sociálního vyloučení náležitou pozornost a přispět k jejich řešení. Politiku sociálního 

začleňování promítá do ostatních relevantních oblastí, jako jsou zaměstnanost, sociální

59 Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2004-2006 - 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/1102/NAPSI_cz.pdf
60 které bylo podepsáno českým ministrem práce a sociálních věcí a evropskou komisařkou pro zaměstnanost 
a sociální věci v Bruselu dne 18. prosince 2003
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ochrana, zdravotní péče, vzdělávání, bydlení, prevence sociálně negativních jevů aj. Je 

zpracováván všemi členskými státy a je využíván i jako nástroj společné výměny informací 

a zkušeností dobré praxe na úrovni Evropské unie.

Důležitou podmínkou úspěchu strategie sociálního začleňování je její těsné 

provázání s hospodářskou politikou státu. Současná hospodářská situace je 

charakterizována hospodářským růstem a téměř nulovou inflací, ale na druhé straně také 

neustále se zvyšujícím deficitem veřejných financí. Jejich ozdravění je proto vnímáno jako 

hlavní politická priorita.

Zapojení České republiky do celoevropského procesu sociálního začleňování a 

otevřené metody koordinace ji napomáhá nejenom v identifikaci jednotlivých výzev, cílů a 

úkolů, ale i v postupném posilování participace všech zainteresovaných partnerů na vládní, 

ale i nevládní úrovni se sociálními partnery a nestátními neziskovými organizacemi. Cílem 

je podpořit tuto participaci a spolupráci, nejen při vytváření Národního akčního plánu, ale 

také při jeho realizaci a vyhodnocování jeho plnění.

4.1.1.l.Srovnání českého národního akčního plánu s evropskými

Národní akční plán sociálního začleňování ČR představuje dokument, který shrnuje 

aktivity směřované českou vládou k boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Pozitivním 

rysem je dle Sirovátky a kol. (2005) snaha o zachycení širšího spektra dimenzí sociálního 

vyloučení a propojení identifikovaných problémů s nástroji, které jsou v ČR uplatňovány 

kjejich řešení. „Za významné považujeme také přizvání představitelů neziskových 

organizací k tvorbě NAPS1 a tím i navázání či rozvoj spolupráce mezi neziskovými 

nestátními organizacemi a státní správou (policy-makers). Tímto způsobem se do českého 

NAPSI dostala například vysoce relevantní, doposud však spíše opomíjená problematika 

bezdomovectví. “61

Na druhou stranu, jak dále uvádí Sirovátka (2005), má NAPSI ČR ve své podstatě 

pouze deklarativní charakter. „Nevytváří nové strategie a ani si nestanovuje konkrétní cíle, 

jichž by mělo být v průběhu jeho realizace dosahováno. Obecností a neurčitostí cílů se 

přitom NAPSI ČR výrazně odlišuje od plánů sociálního začleňování vyhlášených v 

ostatních členských zemí Evropské unie. Oproti některým zemím, například Velké Británii 

je  zde zřejmá i nedostatečná opora v odpovídajících institucích a jsou zde nejasnosti v 

kompetenci a odpovědnosti konkrétních institucí za realizaci stanovených cílů. NAPSI ČR

61 Sirovátka a kol.. 2005: str.45-46
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navíc do značné míry opomíjí některé faktory, které mohou vést k sociálnímu vyloučení 

(napříkladproblém přílišného zadlužování), a sociální skupiny, které jsou riziku chudoby a 

sociálního vyloučení vystaveny ve zvýšené míře (například drogově závislí, oběti trestných 

činů a komerčně zneužívané osoby ad.). Tyto sociální skupiny se často potýkají s 

komplikovanými hlubokými problémy, jejichž řešení vyžaduje cílenou komplexní intervenci. 

Podobně je  také nedostatečně ošetřeno zvýšené riziko sociálního vyloučení v romské 

populaci, a to nejen pokud jde o formulaci strategie jejího začleňování, ale také v oblasti 

jasného vymezení problému sociální exkluze Romů v celé jeho šíři a hloubce. NAPSI ČR 

zatím ani nezahrnuje oblasti, které mají značný inkluzivní potenciál - například jde o 

oblast kultury nebo sportu. “

Ve srovnání s NAPSI ČR na léta 2004-2006 evropské Národní akční plány sociálního 

začlenění obecně zahrnují širší okruh témat vztahujících se k politice začleňování na 

pracovní trh. Řada zemí EU se ve své strategii např. zaměřuje na zkvalitnění poskytování 

služeb zaměstnanosti a zefektivňování programů aktivní politiky zaměstnanosti. V rámci 

služeb zaměstnanosti je pak kladen důraz na decentralizaci a větší zohlednění podmínek na 

lokálních trzích práce, v některých zemích je pak ponechávána službám zaměstnanosti 

větší autonomie vůči centrální vládě. Vedle toho je v evropských NAPSI rovněž věnována 

pozornost harmonizaci pracovního a rodinného života a aktivnímu zapojování 

zaměstnavatelů při tvorbě inkluzivního pracovního trhu.

Decentralizace služeb zaměstnanosti, lepší koordinace a nastavení pravidel spolupráce 

mezi státními a nestátními institucemi, je dle mého názoru jedním z aspektů, nad kterými 

by bylo dobré a efektivní se zamyslet, a to nejen při formování akčních plánů a jiných 

strategických dokumentů, ale i při plánování a samotné realizaci opatření politiky 

zaměstnanosti.

S ohledem na množství strategických dokumentů (Národních akčních plánů a 

ostatních národních či mezinárodních dokumentů) je pochopitelná ne úplná provázanost a 

jakýsi obsahový nesoulad těchto dokumentů. Jedním z doporučení do budoucna je tedy 

snaha o lepší strategické propojení a provázanost těchto dokumentů, které je nutno zahájit 

nejen koordinovanou spoluprací na jejich obsahové části a zohledněním komplexnosti 

jednotlivých témat (například propojení problematiky nezaměstnanosti, sociálního 

vyloučení, sociálního začleňování apod. -  lepší spolupráce při tvorbě NAPSI a Akčních 

plánů zaměstnanosti apod ).
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4.1.2. Národní akční plán sociálního začleňování České republiky na 

léta 2006-2008

Na jarním summitu Evropské rady v březnu 2005 došlo k revizi Lisabonské strategie, která 

se nyní prioritně orientuje na růst a zaměstnanost. Nástrojem realizace nové Lisabonské 

strategie je Národní program reforem (první programy předkládaly členské státy EU na 

období 2005-2008). Blíže o Národním programu reforem ČR v kapitole 4.2.3.

Spolu se změnou v Lisabonské strategii došlo také ke změnám ve strategii sociálního 

začleňování. Tři samostatné procesy koordinace v oblastech sociálního začleňování, 

důchodů a zdravotní a dlouhodobé péče byly sladěny v jeden proces. Od roku 2006 členské 

státy EU předkládají Evropské komisi Národní zprávu o strategiích sociální ochrany a 

sociálního začleňování, kterou sestavují podle společných cílů schválených Evropskou 

radou v březnu 2006. Národní zprávy se skládají z následujících částí:

- Společný přehled;

- Národní akční plán sociálního začleňování;

- Národní strategická zpráva v oblasti důchodů;

- Národní strategie zdravotní a dlouhodobé péče.

První Národní zprávy o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování 

předkládaly členské státy EU na léta 2006-2008. Druhé zprávy budou členské státy EU 

předkládat na tříleté období 2008-2010 (včetně roku 2010). Termínem pro předložení 

zpráv Evropské komisi je 15. září 2008.

Členské státy by měly při stanovování strategií v oblasti sociální ochrany a 

sociálního začleňování tyto úzce propojit s Národním programem reforem.

4.1.3. Národní akční plán sociálního začleňování České republiky na 

léta 2008-2010

V roce 2008 bude dle informací MPSV62 Česká republika opět předkládat Evropské komisi 

Národní zprávu o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování, jejíž součástí bude 

již třetí Národní akční plán sociálního začleňování.

NAPSI 2008-2010 si stanoví cíle v boji s chudobou a sociálním vyloučením na 

následující 3 roky (včetně roku 2010) na základě Společných cílů, které členské státy 

přijaly na jarním zasedání Evropské rady v roce 2006

62 http://www.mpsv.cz/cs/5130
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Obecně lze, dle Krebse (2007), politiku zaměstnanosti vymezit jako soubor opatření, 

kterými jsou spoluutvářeny podmínky pro dynamickou rovnováhu na trhu práce a pro 

efektivní využití pracovních sil. „Tato politika je  zpravidla výsledkem úsilí státu, 

zaměstnavatelů, firem, zaměstnanců a odborů. V posledních letech je  tato politika stále 

více utvářena i v závislosti na opatřeních přijatých v rámci EU, např. v souvislosti s cíli 

Lisabonskěho procesu (2000) zaměřeného na dosažení plné zaměstnanosti. Politika 

zaměstnanosti usiluje o harmonizaci nabídky a poptávky na trhu práce, o zpružnění 

mechanizmů působících mezi nimi. “63

Politika zaměstnanosti se dle Krebse (2007) orientuje zejména na tyto aktivity:

1. na rozvoj infrastruktury trhu práce. Prostřednictvím sítě specializovaných institucí 

(úřady, zprostředkovatelny práce) zabezpečuje zprostředkovatelské, informační a 

poradenské služby. Vytváří tak dokonalejší informovanost o volných pracovních 

místech (jejich struktuře, náročnosti apod.) i o uchazečích o práci (jejich 

kvalifikaci, požadavcích apod ), která při značné segmentaci trhu práce je nezbytná;

2. podporuje vytváření nových pracovních míst a pracovních činností. Poskytuje např. 

finanční podpory na nová pracovní místa zaměstnavatelům, začínajícím 

podnikatelům, podporuje veřejně prospěšné práce a usnadňuje zaměstnávání 

mladistvých a hanicapovaných občanů;

3. zaměřuje se na zvýšení adaptability pracovní síly. Růst strukturální 

nezaměstnanosti staví požadavek adaptability a mobility velice kategoricky. 

(Značná role v tomto směru dle Krebse připadá samotné školské soustavě.) Politika 

zaměstnanosti k ní přispívá organizováním a podporou rozmanitých 

rekvalifikačních programů;

4. podílí se na zabezpečení životních podmínek těch, kteří se stali dočasně 

nezaměstnanými formou dávek a podpor v nezaměstnanosti.

První tři skupiny v Krebsově pojetí v podstatě směřují k podpoře aktivního chování 

pracovníka na trhu práce, a bývají proto souhrnně označovány jako aktivní politika 

zaměstnanosti. Aktivity spojené se zabezpečením nezaměstnaných jsou označovány jako 

pasivní politika zaměstnanosti. Smyslem pasivní politiky je kompenzovat nezaměstnaným 

po přechodnou dobu a v určité míře ztrátu pracovního příjmu, a umožnit jim tak, aby si

4.2.Politika zaměstnanosti České republiky

63 Krebs, 2007. str. 296
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našli pracovní uplatnění, které bude v souladu s ekonomickými potřebami ekonomiky.

Těžiště politiky zaměstnanosti se dle Krebse (2007) i dalších autorů více posouvá 

k jejím aktivním složkám. Pro současné politiky zaměstnanosti ve vyspělých zemích je dle 

Krebse typické (při existenci specifických odlišností), že se relativně tlumí preference 

příjmové ochrany nezaměstnaného a zdůrazňuje se investovat do lidí, a jejich schopností. 

Do centra pozornosti se dostává podpora strany nabídky práce a kultivace pracovní síly 

pomocí takových nástrojů, jako jsou vzdělávání, rekvalifikace, doškolování, pracovní 

výcvik apod. Krebs říká, že se zdůrazňuje, že nezaměstnanost nelze vyřešit ani 

protekcionizmem, ani jenom zkracováním pracovní doby a dělením se o pracovní místa. 

Zdůrazňována je podpora nabídky práce a její větší flexibilita jak vnější (zajistit, aby větší 

počty nezaměstnaným vyhověly potřebám podnikatelů), tak i vnější (přizpůsobování se 

potřebám podniku).

v

4.2.1. Státní politika zaměstnanosti CR
Státní politika zaměstnanosti v České republice zahrnuje dle zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti v aktuálně platném znění (ZoZ) zejména:

- zabezpečování práva na zaměstnání,

- sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracovávání prognóz a koncepcí 

zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, programů a projektů pro 

pracovní uplatnění fyzických osob,

- koordinaci opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu 

práce v souladu s evropskou strategií zaměstnanosti a podmínkami pro čerpání pomoci 

z Evropského sociálního fondu,

- tvorbu a koordinaci jednotlivých programů a opatření k zajištění priorit v oblasti 

zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce,

- uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti,

- tvorbu a zapojení do mezinárodních programů souvisejících s rozvojem zaměstnanosti a 

lidských zdrojů na úseku trhu práce,

- hospodaření s prostředky na politiku zaměstnanosti,

- poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu práce

- poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,

- opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, s osobami bez 

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

dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup
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k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravu k práci a ke specializovaným rekvalifikačním 

kurzům, a opatření pro zaměstnávání těchto osob,

- opatření pro zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením a dalších skupin 

fyzických osob, které mají ztížené postavení na trhu práce,

- usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území České republiky a z 

území České republiky do zahraničí.

Státní politiku zaměstnanosti vytváří stát a podílejí se na ní další subjekty činné na trhu 

práce, zejména zaměstnavatelé a odborové organizace. Při provádění státní politiky 

zaměstnanosti spolupracuje stát s dalšími subjekty činnými na trhu práce, zejména s 

územními samosprávnými celky, profesními organizacemi, sdruženími osob se zdravotním 

postižením a organizacemi zaměstnavatelů.

Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v České republice vykonávají

- Ministerstvo práce a sociálních věcí,

- úřady práce.

Státní politika zaměstnanosti usiluje:

- o dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou popracovních silách

- o produktivní využití zdrojů pracovních sil

- o zabezpečení práva občanu na zaměstnání.

4.2.1.l.Zaměření politiky zaměstnanosti v 1. pololetí 2008

Jak uvádí publikace „Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2008“ 

(MPSV, 2008)64 v části IV. Politika zaměstnanosti, je výchozím principem pro zaměření 

státní politiky zaměstnanosti revidovaná Lisabonská strategie Evropské unie, neboli 

„Strategie pro růst a zaměstnanost“. Vláda ČR deklarovala své národní priority a reformní 

opatření v oblastech makroekonomické, mikroekonomické a zaměstnanosti v září 2005, v 

dokumentu Národní Lisabonský program 2005-2008 (Národní program reforem ČR), část 

Zaměstnanost. Pro rok 2008 MPSV stanovilo úkoly státní politiky zaměstnanosti na 

základě analýzy situace na trhu práce, výše finančních prostředků vyčleněných ve státním 

rozpočtu na politiku zaměstnanosti a na základě závazků ČR daných dohodami, které 

Česká republika uzavřela s EU a OECD. V souladu s Národním programem reforem jsou 

nedílnou součástí politiky zaměstnanosti programy hospodářské politiky vlády směrované

64 http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace/rok2008pl/Analyza0806.pdf
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do růstu výkonnosti ekonomiky a do posilování konkurenceschopnosti firem, programy 

průmyslové politiky, sledující podporu investic, vytváření příznivého prostředí pro 

podnikání, pokračování privatizace a dokončení restrukturalizace, opatření rozpočtové 

politiky, zejména reforma veřejných rozpočtů a daní, vzdělávací programy škol ve 

struktuře absolventů škol apod.

MPSV a úřady práce realizují aktivní politiku zaměstnanosti, zaměřenou především 

na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání. Hlavním cílem 

politiky zaměstnanosti je dosažení co nej příznivějšího vývoje zaměstnanosti a zvýšení 

motivace a aktivace pro hledání, nalezení a udržení zaměstnání. Zvláštní pozornost je 

věnována oblastem s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti (severní, střední a jižní 

Morava, severozápadní Čechy).

Politika zaměstnanosti v ČR je členěna na pasivní a aktivní politiku zaměstnanosti

4.2.1.2.PASIVNÍ politika zaměstnanosti

Pasivní politika zaměstnanosti je protipólem aktivní politiky zaměstnanosti. Do pasivní 

politiky zaměstnanosti řadíme vyplácení mezd pracovníkům úřadů práce, náklady na 

provoz ÚP, vyplácení hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti.

„ Významnou oblastí, kterou realizuje státní politika zaměstnanosti, je  pasivní 

politika zaměstnanosti, zahrnující v podstatě vyplácení podpor v nezaměstnanosti. Ty 

v zásadě slouží k tomu, aby poskytly nezaměstnanému jistou náhradu jeho pracovního 

příjmu a současně ho motivovaly k novému a včasnému pracovnímu uplatnění. Jsou proto 

vypláceny jen  po určitou dobu (podpůrci doba) a v určité výši v závislosti na předchozím 

výdělku. Trvá-li nezaměstnanost déle, než je  stanovená podpůrci doba, jsou nezaměstnaní 

ze určitých podmínek zajištěni dávkami ze systému sociální pomoci. “6j

4.2.1.3.AKTIVNÍ politika zaměstnanosti
Aktivní politika zaměstnanosti je podle zákona o zaměstnanosti, v aktuálně platném zněni,

definována jako souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně 

zaměstnanosti.

Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a 

úřady práce, při její realizaci spolupracují s dalšími subjekty. Součástí aktivní politiky 

zaměstnanosti je i poradenství a cílené programy k řešení zaměstnanosti.

6S Krebs. 2007, str. 306
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Nástroje, jimiž je aktivní politika zaměstnanosti realizována, jsou zejména: 

rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní 

místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na dopravu zaměstnanců, příspěvek na 

zapracování, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Podrobněji o 

nástrojích aktivní (i pasivní) politiky zaměstnanosti v kapitole 6 Role státu při řešení 

dlouhodobé nezaměstnanosti.

Podnikatelská činnost úřadů práce, tj. podílení se, včetně finanční účasti, na tvorbě 

nových pracovních míst a pracovním uplatnění uchazečů o zaměstnání (podpora drobného 

podnikání a zaměstnávání absolventů) a na rekvalifikace, je dle Krebse (2007) svým 

způsobem nej významnější. Spočívá v ní těžiště aktivní politiky zaměstnanosti směřující 

k zajištění rovnováhy na trhu práce, tj. poradenství, rekvalifikace, společensky účelná 

pracovní místa, veřejně prospěšné práce, odborné praxe absolventů škol a mladistvých, 

chráněné dílny a pracoviště apod. „Pro dosažení přístupu na trh práce a setrvání na něm a 

pro snížení nezaměstnanosti jsou nástroje aktivní politiky zaměstnanosti prioritní. Jsou 

ovšem vždy limitovány objemem finančních prostředků, které lze v dané době na tyto účely
v f .  t i  6 6použit.

Aktivní politika zaměstnanosti dle Krebse (2007) zahrnuje zejména:

- podporu a finanční spoluúčast úřadu práce na vytváření nových pracovních míst u 

zaměstnavatelů a pracovních příležitostí (jde o tzv. společensky účelná pracovní 

místa a veřejně prospěšné práce),

- podporu a finanční příspěvky těm uchazečům, kteří se rozhodnou pro drobné 

podnikání,

- programy podpor zaměstnavatelům, kteří zajišťují odbornou praxi a zaměstnávání 

absolventů škol,

- programy podpor zvýšení zaměstnatelnosti zdravotně handicapovaných osob,

- organizování a finanční spoluúčast na zabezpečování rekvalifikačních programů a 

rekvalifikací,

- některé příspěvky zaměstnavatelům na uchazeče (např. na dopravu a zapracování).

Součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti jsou dle zákona o zaměstnanosti rovněž:

- poradenství, které provádějí nebo zabezpečují úřady práce za účelem zjišťování 

osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu povolání, pro

66 Krebs, 2007, str. 304
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zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se 

zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti,

- podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením,

- cílené programy k řešení zaměstnanosti.

V souladu s potřebami trhu práce mohou úřady práce ověřovat nové nástroje a 

opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Podmínky ověřování a náklady na nové nástroje a 

opatření APZ schvaluje ministerstvo.

4.2.2. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004-2006
Ve shodě s ambicemi a cíli ČR a v duchu Lisabonské strategie stanovila vláda ČR v roce

2004 v Národním akčním plánu zaměstnanosti na léta 2004-20066' následující priority:

- podporu hospodářského růstu a konkurenceschopnosti;

- zaměstnanost;

- reformu veřejných financí;

- udržitelný rozvoj.

Realizací opatření Národního plánu zaměstnanosti překročila politika zaměstnanosti 

kompetenční a psychologické vymezení odpovědnosti za oblast zaměstnanosti pouze na 

služby zaměstnanosti (tj. na úřady práce a MPSV). Musí se stát záležitostí všech resortů, 

vlády i sociálních partnerů. Předpokladem řešení je programové pojetí politiky 

zaměstnanosti, provázané s celkovou ekonomickou, sociální, regionální a vzdělávací 

politikou vlády.

Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004-2006 uvádí reakce národní politiky 

zaměstnanosti na priority Hlavních směrů politiky zaměstnanosti EU68 a na specifické 

doporučení Rady k České republice v 10. prioritních opatřeních. Prioritní opatření jsou:

- Priorita č. 1 -  Aktivní a preventivní opatření pro nezaměstnané a neaktivní osoby

- Priorita č. 2 -  Tvorba pracovních míst a podnikání

- Priorita č. 3 -  Řešení změn a posilování adaptability a mobility na trhu práce

- Priorita č. 4 -  Podpora rozvoje lidského kapitálu a celoživotního vzdělávání

- Priorita č. 5 -  Zvyšování nabídky pracovních sil a podpora aktivního stárnutí

67 http://poital.mpsv.cz/sz/politikazamest/narodni_akcni_plan/napz_2004_2006.pdf
68 Doporučení Rady ze dne 22. července 2003 „O hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států 
(2003/578/ES) - http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/evropskastrateg/oficial_hspz_2003-06_30_9_03.pdf

68
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- Priorita č. 6 -  Rovnost žen a mužů

- Priorita č. 7 -  Podpora integrace osob znevýhodněných na trhu práce a boj proti 

jejich diskriminaci

- Priorita č. 8 -  Zajistit, aby se vyplácelo pracovat, prostřednictvím pobídek ke 

zvyšování atraktivity práce

- Priorita č. 9 -  Transformovat práci načerno na řádné zaměstnání

- Priorita č. 10 -  Řešení regionální nerovnosti v zaměstnanosti

Každá priorita obsahuje popis kontextu a výčet opatření, kterými bude priority 

dosaženo. V každém opatření je uveden orgán, který za úkol zodpovídá a popis aktivit, 

kterými bude směřováno k dosažení cílů priority

4.2.3. Národní Lísabonský program 2005-2008 = Národní reformní 
program ČR

Česká republika se již od prvních dnů svého členství v EU plně zapojila do diskuse k revizi 

cílů Lisabonské strategie. V souvislosti s deklarovaným požadavkem více podpořit 

hospodářský růst a zaměstnanost v jednotlivých členských státech EU Česká republika 

uvítala návrh na vytváření jednotných národních dokumentů -  Národních programů 

reforem. Pro vládu České republiky je zpracování Národního programu reforem jednou z

priorit, která je součástí jejího programového prohlášení z 10. května 2005. Národní

program reforem poskytuje příležitost přiblížit široké veřejnosti priority hospodářské 

politiky, resp. politiky zaměstnanosti a seznámit ji s nezbytností přijetí reformních kroků, 

ke kterým se Česká republika tímto dokumentem zavazuje.

Národní program reforem České republiky69 (NPR) byl vypracován na základě 

metodických vodítek - Integrovaných směrů pro růst a pracovní místa (2005-2008), které 

přijala Evropská rada v červnu roku 2005. Ty slučují Hlavní směry hospodářské politiky a 

Směry zaměstnanosti EU do jednotného dokumentu a představují významný krok v 

procesu nového nasměrování a pojímání Lisabonské strategie.

Národní Lisabonský program 2005-2008 nahrazuje do té doby zpracovávané 

Národní akční plány zaměstnanosti. NPR České republiky představuje integrovaný a 

soudržný přístup mezi makroekonomickými politikami (část makroekonomická), 

mikroekonomickými politikami (část mikroekonomická) a politikou zaměstnanosti (část 

zaměstnanost).

S ohledem na téma diplomové práce je podrobněji představena pouze část

69 http://www.mfcr.cz/cps/rdc/xbcr/mfcr/NPR_CZ_102005_pdf.pdf
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ZAMĚSTNANOST Národního programu reforem ČR. Tato část je rozdělena na 3 oblasti: 

Flexibilita trhu práce, Začleňování na trhu práce a Vzdělávání. Každá z oblastí obsahuje 

svá prioritní opatření.

Flexibilita trhu práce -  prioritní opatření:

- Rozšířit smluvní volnost v pracovně právních vztazích

- Snížit zákonné nemzdové náklady práce

- Zlepšit stimulační účinek přímých daní a dávek s cílem omezit

- Nezaměstnanost a zvýšit pracovní motivaci nízkopříjmových skupin

- Zvýšit územní mobilitu

- Modernizovat politiku zaměstnanosti 

Začleňování na trhu práce  -  prioritní opatření:

- Snížit nezaměstnanost mladých do 25 let

- Prosazovat rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce

- Zvýšit participaci starších osob na trhu práce

- Zvýšit profesní mobilitu efektivním systémem rekvalifikací

- Zjednodušit přístup cizinců na trh práce 

Vzdělávání -  prioritní opatření:

- Realizovat kurikulární reformu

- Rozšířit přístup k vyššímu odbornému a vysokoškolskému vzdělávání

- Podporovat spolupráci zaměstnavatelů, zaměstnanců a vzdělávacích a odborně 

profesních institucí

- Zlepšit propojení systému počátečního a dalšího vzdělávání

- Podporovat prostupnost mezi jednotlivými stupni terciárního vzdělávání

- Zvýšit informační vzdělanost

- Podporovat další vzdělávání ve firmách.

4.2.4. Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005-2008 
z roku 2007

V říjnu 2007 byla vydána Zpráva o plnění Národního Lisabonského programu 2005-2008 

(Národního programu reforem České republiky)70. První Zpráva o plnění Národního 

programu reforem ČR (dále jen Zpráva) byla dne 25. října 2006 schválena Vládou ČR a 

následně předložena Evropské komisi. Zpráva vytvořená v roce 2007 tak hodnotí

70 http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/narodni_akcni_plan/plneiii_2007.pdf
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implementaci v poradí již druhého roku tříletého cyklu obnovené Lisabonské strategie, na 

který je NPR. Plnění národních programu reforem členských státu EU bylo v závěru roku

2006 podrobeno hodnocení ze strany Evropské komise, která dne 12. prosince 2006 

uveřejnila Výroční zprávu o pokroku. Výroční zpráva obsahuje kapitoly věnované 

jednotlivým zemím EU. Nově byl součástí Výroční zprávy o pokroku návrh tzv. 

„specifických doporučení členským zemím“ v oblasti hospodářské politiky a politiky 

zaměstnanosti, která následně na svém březnovém zasedání potvrdila Evropská rada.

Specifická doporučení pro Českou republiku na prvém místě uvádí nutnost zlepšení 

dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a přijetí kroku k provedení reforem penzijního 

a zdravotnického systému. Směrem k politice zaměstnanosti a vzdělávání směřuje 

doporučení dále modernizovat ochranu zaměstnanců, včetně právních předpisů a systému 

daní a dávek. Dále je třeba zlepšit efektivnost systému vzdělávání a odborné přípravy s 

ohledem na potřeby trhu práce a stimulovat investice do vzdělávání, zvláště starších 

pracovníku a osob s nízkou kvalifikací, a zvýšit diverzifikaci nabídky terciálního 

vzdělávání.

Pro úplnost je uveden souhrn přijatých a realizovaných opatření v jednotlivých 

opatřeních tak, jak jsou popsány ve Zprávě o plnění Národního Lisabonského programu 

2005-2008 (2007).

Flexibilita trhu práce - souhrn přijatých a realizovaných opatření:

- Vláda ČR schválila technickou novelu zákoníku práce, která směřuje k dalšímu 

rozšíření smluvní volnosti v pracovně právních vztazích.

- Reforma veřejných financí zavádí strop pro vyměřovací základ sociálního a 

zdravotního pojištění na úrovni 4násobku průměrné mzdy. Opatření sníží vedlejší 

náklady práce a přispěje k vytvoření lepších podmínek pro zaměstnávání vysoce 

kvalifikované pracovní síly.

- Dne 1. ledna 2007 nabyly účinnosti nové zákony o pomoci v hmotné nouzi, o 

životním a existenčním minimu a dále novela zákona o státní sociální podpoře; v 

rámci této úpravy byla posílena finanční motivace k nalezení práce a došlo ke 

zpřísnění podmínek nároku na dávky.

- Reforma sociálního systému zavádí další opatření ke zvyšování motivace k přijetí 

zaměstnání. Nový systém poskytování sociálních dávek zvýhodní osoby, které 

pracují nebo práci aktivně hledají.

- Připravuje se zásadní změna organizačního uspořádání služeb zaměstnanosti a 

sociálních služeb, Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu by měl vzniknout
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k 1. lednu 200971.

Začleňování na trhu práce - souhrn přijatých a realizovaných opatření:

- Probíhá realizace programů financovaných z Evropského sociálního fondu v oblasti 

aktivní politiky zaměstnanosti.

- V rámci reformy veřejných financí se zavádí efektivnější finanční podpora mateřství 

a rodičovství v systému sociálního zabezpečení a modifikuje daňová podpora rodin.

- Byly přijaty kroky ke zvýšení motivace věkově starších pracovníku k setrvání na 

pracovním trhu. Byla také zahájena příprava nové vládní strategie aktivního stárnutí 

na další období, tato strategie bude v říjnu 2007 předložena vládě k projednání.

- Došlo k nárůstu počtu osob zařazených úřady práce do rekvalifikace (ze 46.772 v 

roce 2005 na 53.504 v roce 2006). Polovina rekvalifikovaných byly osoby se 

základním vzděláním nebo osoby vyučené.

- Probíhá příprava zavedení systému tzv. zelených karet s cílem zjednodušit 

poskytování pracovního povolení a povolení k pobytu na území CR pro zahraniční 

pracovníky.

Realizace politiky zaměstnanosti se v souladu s evropskou strategií zaměstnanosti a 

doporučeními Evropské rady zaměřovala na řešení situace osob na okraji trhu práce. 

Pokles celkového počtu uchazečů o zaměstnání je odrazem stálého růstu české ekonomiky

-  nová místa se vytvářejí prakticky ve všech odvětvích a téměř ve všech regionech. Trvalý 

příchod nových investorů v posledních letech i nadále zvyšuje počet volných pracovních 

míst. Dalším významným faktorem poklesu nezaměstnanosti je i demografický vývoj, 

projevující se vstupem slabších populačních ročníku na trh práce.

Na pozitivních výsledcích politiky zaměstnanosti se významně podílely programy 

financované z Evropského sociálního fondu. Jedná se o Operační program Rozvoj lidských 

zdrojů a Jednotný programový dokument pro hlavní město Praha (JPD 3).

Vzdělávání - souhrn přijatých a realizovaných opatření:

- Pokračovalo naplňování kurikulární reformy na základních a středních školách -  na 

jednotlivých školách probíhala příprava školních vzdělávacích programu a jejich

71 Legislativní práce na Národním úřadu pro zaměstnanost a sociální správu, jehož vznik v záři schválila 
vláda, se zastavily, informují Novinky.cz. Se záměrem vlády znovu centralizovat agendu sociálních dávek a 
sociálně právní ochrany dětí nesouhlasily některé kraje a obce. Ministr Petr Nečas ale považuje situaci za 
neudržitelnou a chce s kraji dále vyjednávat. "Práce na legislativní podobě Národního úřadu pro 
zaměstnanost a sociální správu se zastavily, přestože jsme to dotáhli až do fáze paragrafového znění, prostě 
protože nedošlo k dohodě se zástupci krajů a obecních samospráv." řekl Nečas. 
http://socialnirevue.cz/item/priprava-narodniho-uradu-pro-zamestnanost-a-socialni-spravu- 
zastavena/category/socialni-politika
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ověřování ve výuce.

- Byl zahájen projekt „Bílá kniha terciárního vzdělávání“ s cílem vytvořit ucelený 

program reformy terciárního vzdělávání a zpracovat věcný záměr nového zákona o 

terciárním vzdělávání

- V rámci Národního programu výzkumu II na období 2006-2008 byl vyhlášen 

program na zvýšení počtu studentů technických a přírodovědných oborů.

- Pro období 2007-2013 byl připraven Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost zaměřený, mimo jiné, na zintenzivnění spolupráce vysokých 

škol a podniků a podporu zájmu mládeže o studium technických a přírodovědných 

oborů.

- K 1. srpnu 2007 nabyl účinnosti zákon o uznávání výsledku dalšího vzdělávání, který 

umožňuje zhodnocení vzdělání dosaženého mimo vzdělávací soustavu a rozšiřuje 

možnosti jednotlivců získat novou kvalifikaci.

- Pokračovala realizace projektu Uznávání výsledku neformálního vzdělávání a 

informálního učení (UNIV), který je zaměřen na podporu a rozvoj dalšího vzdělávání 

realizovaného středními školami.

- V červenci 2007 byla Vládou ČR přijata komplexní národní Strategie celoživotního 

učení.

- Pokračuje Národní program počítačové gramotnosti, jenž zahrnuje speciální kurzy 

zaměřené na znevýhodněné skupiny obyvatel.

Na podzim roku 2008 byl v rámci druhého cyklu obnovené Lisabonské strategie
v

vypracován v pořadí již druhý Národní program reforem CR 2008-2010 Stanovené cíle 

a priority zůstávají podobné jako v předchozím Programu. Dokument opět vznikl v gesci 

Úřadu vlády ČR za přispění jednotlivých resortů. Národní program reforem ČR byl dne 20. 

října 2008 schválen vládou ČR a následně zaslán Evropské komisi.

4.2.5. Národní rozvojový plán ČR 2007-2013
V únoru 2006 byl dokončen Národní rozvojový plán České republiky na roky 2007-

201372 (NRP), který udává rozvojové priority ČR na toto období, a který se stal zásadním

východiskem pro zpracování Národního strategického referenčního rámce ČR pro období

2007 až 2013.

NRP je nezbytným dokumentem v procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů a

72 htlp://www.strukturalni-fondy.cz/uploads/old/1141122325.materi-l-nrp—iii.-nrp-upraveny—str-l 13-a-
124.pdf

73

http://www.strukturalni-fondy.cz/uploads/old/1141122325.materi-l-nrp%e2%80%94iii.-nrp-upraveny%e2%80%94str-l


Fondu soudržnosti Evropské unie. Jde o významný dokument, který podrobným způsobem 

formuluje hierarchii priorit vývoje České republiky a rozpracovává cíle politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti na dané období. Vychází z textů nařízení ke 

strukturálním fondům a Fondu soudržnosti, jeho strategie se opírá o klíčové evropské i 

domácí strategické dokumenty. Zajišťuje návaznost Strategických obecných zásad 

Společenství a národních strategických dokumentů tj. povinnosti vyplývající z textu .

Národní rozvojový plán ČR 2007-2013 dle Operačního programu Praha- 

Adaptabilita71 (MHMP, 2007) vymezuje následující ohrožené skupiny: osoby se 

zdravotním postižením, děti, mládež a mladí dospělí, senioři, etnické menšiny, imigranti a 

azylanti, bezdomovci, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy, osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, oběti trestné 

činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané a oběti obchodu s lidmi.

Z hlediska zaměstnatelnosti jsou kromě uvedených cílovými skupinami také 

absolventi do 2 let od ukončení studia (nejdéle však do 30 let věku), těhotné ženy, matky 

do 9. měsíce po porodu, osoby pečující o děti do 15 let věku, osoby starší 50 let, lidé 

vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než 6 měsíců, osoby, které 

potřebují zvláštní pomoc, zejména osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně 

obtížných poměrech, nebo které v nich žijí, osoby společensky nepřizpůsobené a osoby ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí.

v

4.2.6. Národní strategický referenční rámec CR 2007-2013
Národní strategický referenční rámec (NSRR) je zcela novým dokumentem, který je

vyžadován připravovanými evropskými nařízeními. Tento klíčový dokument je spojnicí 

mezi evropskými prioritami74 a národními prioritami politiky soudržnosti75 a musí prokázat 

jejich vzájemnou propojenost. NSRR bude již obsahovat seznam operačních programů a 

finanční alokace na ně. Na rozdíl od NRP podléhá NSRR negociačnímu procesu s 

Evropskou komisí.

Zpracování Národního strategického referenčního rámce ČR 2007-2013 vychází z 

povinností členského státu definovaných v Nařízení Rady (ES)76 Východiskem pro

73 http://www.esfcr.cz/files/clanky/1630/OPPA_141008.pdf
74 uvedenými v tzv. Strategických obecných zásadách Společenství pro politiku hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti
75 rozpracovanými v Národním rozvojovém plánu
76 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 
1260/1999 - http://www.strukturalni-fondy.cz/uploads/documents/HSS_2007_2013/NArizeni/obecne.pdf
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zpracování návrhu Národního strategického referenčního rámce byl Národní rozvojový 

plán České republiky, jenž byl vzat na vědomí usnesením Vlády České republiky č. 

175/2006.

Analytická část Národního strategického referenčního rámce se zaměřuje na 

identifikaci klíčových silných stránek České republiky pro posilování její 

konkurenceschopnosti, stejně tak jako problematických míst a slabých stránek, které 

mohou stát v cestě udržitelnému růstu ekonomiky i společnosti. Strategie se opírá o klíčové 

evropské77 i domácí78 strategické dokumenty. NSRR udává systém operačních programů 

politiky hospodářské a sociální soudržnosti 2007-2013, jejichž prostřednictvím budou 

jednotlivé prioritní osy realizovány.

Základní vazba mezi Evropskou strategií zaměstnanosti, Národním akčním plánem 

zaměstnanosti a JPD3 je znázorněna následujícím schématem č. 279. Evropský kontext 

programu JPD 3 vytváří strategické dokumenty a finanční nástroje na nadnárodní, 

evropské úrovni.

Schéma č. 2 - vazba mezi Evropskou strategií zaměstnanosti, Národním akčním plánem zaměstnanosti a 
JPD3
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7 7 Strategické obecné zásady Společenství
78 Strategie udržitelného rozvoje, Strategie hospodářského růstu, Strategie regionálního rozvoje pro léta 
2007-2013 a další platné resortní a regionální strategie
79 závěrečná zpráva Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Jednotného programového dokumentu pro 
cíl 3 regionu NUTS 2 hl. město Praha - http://www.esfcr.cz/files/clanky/2842/zprava_JPD.pdf

75

http://www.esfcr.cz/files/clanky/2842/zprava_JPD.pdf


V souvislosti s problematikou dlouhodobé nezaměstnanosti, vyloučením na pracovním trhu 

a sociálním vyloučením, je potřeba zmínit i související právní úpravu ČR, která se těmito 

oblastmi rovněž zabývá.

Úkolem státu v oblasti zaměstnanosti je zabezpečit základní ústavní právo občana 

České republiky na práci. Podrobnosti stanoví kromě zákona o zaměstnanosti také zákoník 

práce, zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, a vládní 

nařízení o minimální mzdě.

Realizace politiky zaměstnanosti ČR zabezpečena prostřednictvím zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zákon byl několikrát novelizován. Novelizace jsou reakcí 

na strukturální reformy trhu práce včetně těch, které plynou z Evropské strategie 

zaměstnanosti. Jejich smyslem je odstranit nepružnost trhu práce as zvyšovat míru 

zaměstnanosti těch skupin obyvatelstva, které jsou na trhu práce znevýhodněny. Zákon o 

zaměstnanosti upravuje v souladu s právem Evropských společenství zabezpečování státní 

politiky zaměstnanosti s cílem dosáhnout plné zaměstnanosti a ochrany proti 

nezaměstnanosti. Definuje například činnost státní politiky zaměstnanosti či rovné 

zacházení při uplatňování práva na zaměstnání.

Systém pomoci v hmotné nouzi je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými 

příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních 

potřeb. Je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení. 

Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, 

popřípadě se práci vyhýbá. Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, přinesl 

významné změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi. V zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, došlo od 1. 1. 2008 k úpravě některých 

situací, kdy osoba není považována za osobu v hmotné nouzi, k jednoznačnějšímu 

vymezení okruhu osob, u kterých se nezkoumá možnost zvýšit si příjem vlastní prací 

a zpřísnění podmínek pro dlouhodobě nezaměstnané osoby, jejichž aktivita k získání 

příjmu vlastní prací je nízká nebo žádná.

Životní a existenční minimum je stanoveno v zákoně ě. 110/2006 Sb., o životním a 

existenčním minimu. Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně 

č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Životní minimum plní rozhodující úlohu při 

posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina. Vedle životního minima je 

z důvodu větší motivace zaveden pro dospělé osoby v hmotné nouzi institut existenčního

4.3.Související právní úprava
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minima.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, upravuje podmínky poskytování 

pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím 

sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování 

sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování 

sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách.

Prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách č. 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, byla novelizována a nahrazena 

vyhláškou č. 166/2007 Sb. Prováděcí vyhláška mimo jiné stanovuje rozsah úkonů 

poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb a 

maximální výše úhrad za poskytování některých sociálních služeb, zdravotní stavy 

vylučující poskytování pobytových sociálních služeb a hodnocení plnění standardů kvality 

sociálních služeb.

O jednotlivých zákonech a jejich nástrojích, kterými se řeší problematiku 

dlouhodobé nezaměstnanosti pojednává kapitola 6 Role státu při řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti.
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5. FINANCOVÁNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI A 
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

5.1. Vnitrostátní zdroje

Opatření politiky zaměstnanosti mají i svůj finanční rozměr. Zdrojem financování těchto 

aktivit jsou dle Krebse (2007):

- účelově vytvářené fondy na bázi pojištění v nezaměstnanosti [v ČR jde o příspěvky 

na státní politiku zaměstnanosti80; u organizace a malé organizace činí 1,2% (z 

celkových 26% na pojistné na sociální zabezpečení), u zaměstnanců 0,4% (z 

celkových 8%), u OSVČ celkem 28% na pojistné], jež jsou založeny na platbách 

pojistného, které platí zaměstnanci i zaměstnavatelé a OSVČ,

- státní rozpočty, které čerpají prostředky na financování politiky zaměstnanosti 

z daní.

Výdaje na politiku zaměstnanosti, ať jsou již hrazeny z daní nebo pojistného, zatěžují dle 

Krebse (2007) jejich plátce a vedou také k růstu ceny práce. Výdaje zatěžující státní 

rozpočet z titulu nezaměstnanosti se netýkají jen samotných výdajů na politiku 

zaměstnanosti, ale promítají se do celého sociálního systému. Kromě výdajů na politiku 

zaměstnanosti jde i o výdaje na sociální dávky, zajišťující nezaměstnané po uplynutí 

podpůrci doby, jde i o výdaje do systému zdravotního pojištění, které za nezaměstnané 

hradí stát, další zátěž pro státní rozpočet představuje neodvedené pojistné na sociální 

pojištění a neodvedené daně z příjmu fyzických osob.

Převážnou část prostředků vynakládaných na politiku zaměstnanosti (zhruba 2/3) 

představují dle Krebse (2007) prostředky určené na hmotné zabezpečení uchazečů o 

zaměstnání. Podmínky pro poskytování podpor v nezaměstnanosti se v čase mění 

především v závislosti na poměrech v oblasti zaměstnanosti a fungování trhu práce.

Zbývající prostředky vynakládané na politiku zaměstnanosti (zhruba 1/3) jsou určeny 

na aktivní opatření. Z nich více než polovina je určena na vytváření nových pracovních 

míst a asi třetina na odborné praxe a zaměstnávání absolventů škol.

„Stejně jako jinde ve světě je  i v ČR zdůrazňována naléhavost efektivního 

vynakládání všech těchto prostředků. Prioritu mají aktivní opatření a jejich cílené

80 Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
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zaměření (na vytváření nových pracovních míst, na specifické rekvalifikace, nástupní praxe 

absolventů škol, cíleně rekvalifikace apod). Hlavním problémem, kterému musí ČR této 

oblasti v současné době čelit, je  totiž problematická struktura trhu práce. Příliv 

zahraničních investic, které přinášejí nová pracovní místa sice neklesá (což je  pozitivní), 

ale mění se jejich charakter.... Do ČR přicházejí firmy, které nabízejí pracovní uplatnění 

kvalifikovaným a především technicky a technologicky vzdělaným pracovníkům (jako např. 

elektrotechnici, programátoři, strojaři apod.). v těchto oborech ale nabídka zaostává nad 

poptávkou, což je  signálem směrem k rozvíjení a zvyšování úrovně technického vzdělávání 

v ČR. Bude proto nutné vytvářet těsnější propojení vzdělávací sféry a trhu práce a 

opatřeními politiky zaměstnanosti podchytit a podpořit stále zřetelněji se prosazující trend 

růstu „složitosti a intelektualizace práce Nutné bude i to, aby přijímaná opatření politiky 

zaměstnanosti nefixovala stávající „status quo“ na trhu práce nebo aby neměla případně i 

kontraproduktivní efekt, tj. aby nevedla k destimulaci nezaměstnaných při rychlém 

vyhledávání nových a náročnějších pracovních míst, aby nevedla k pasti nezaměstnanosti a 

nepřispívala k vyšší míře nezaměstnanosti a k růstu sociálních výdajů a také ke 

komplikacím v jejich financování. “ 81

Politiku zaměstnanosti je proto dle Krebse (2007) třeba koncipovat velice opatrně a 

citlivě, neboť její efekty nemusí být nutně jen pozitivní. Její konkrétní podoba tak musí být 

výsledkem posouzení zpravidla rozporných ekonomických i sociálních úvah a jejich 

možných důsledků. Taková řešení se vždy hledají těžce.

Aktivní politika zaměstnanosti je financována z prostředků státního rozpočtu a hospodaření 

z těmito prostředky se řídí zvláštním právním předpisem. Z těchto prostředků lze rovněž 

přispívat na programy nebo opatření regionálního a celostátního charakteru a projekty 

zahraničních subjektů přispívající ke zvýšení zaměstnanosti a na ověřování nových 

nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

5.2.Strukturální fondy EU

Politika hospodářské a sociální soudržnosti je naplňována prostřednictvím strukturálních 

fondů a Fondu soudržnosti.

Strukturální fondy jsou určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony (např. 

venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s

81 Krebs, 2007, str. 308-309
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geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, hornaté oblasti, 

řídce osídlené oblasti a pohraniční regiony). Existují dva strukturální fondy:

- Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF): podporovány jsou investiční 

(infrastrukturní) projekty, jako např. výstavba silnic a železnic, odstraňování 

ekologických zátěží, budování stokových systémů, výstavby poldrů a úpravy koryt 

řek, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům, 

rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce 

kulturních památek, využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadba regenerační 

zeleně, ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, výstavba či 

oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, investice do dopravní a 

technické infrastruktury průmyslových zón, zavádění služeb elektronické veřejné 

správy, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, modernizace 

systému krizového managementu apod.

- Evropský sociální fond (ESF): podporovány jsou neinvestiční (neinfrastrukturní) 

projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se 

zdravotním postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny 

obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, podpora 

začínajícím OSVČ, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích 

programů včetně distančních forem vzdělávání, zlepšování podmínek pro využívání 

ICT pro žáky i učitele, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských 

zařízení v oblasti řízení a personální politiky, zavádění a modernizace kombinované 

a distanční formy studia, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v 

soukromém a veřejném sektoru apod.

Fond soudržnosti (FS) je na rozdíl od strukturálních fondů určený na podporu 

rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány 

investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu 

většího rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, řízení silniční, 

železniční, říční, námořní a letecké dopravy) a ochranu životního prostředí.

Peníze ze strukturálních fondů jsou čerpány v několikaletých cyklech na základě 

definovaných cílů a priorit. Fondy se naplňují penězi podle schváleného rozpočtu Unie na 

7 let, období čerpání je tedy taktéž 7 let. Po vstupu České republiky do EU bylo uplatněno
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zkrácené období v letech 2004-200682, nyní je toto období uzavřeno a dochází k vypsání 

nových Operačních programů na léta 2007-2013. Pro období 2007-2013 je hlavním 

zájmem větší sociální a ekonomický růst a vytváření více pracovních míst pro všechny 

regiony. Regionální politika spadá do oblasti sdílených politik, tj. EU stanoví pravidla a 

státy mají možnost je dále dotvářet (na rozdíl od výlučných politik). U nás k tomu dochází 

na úrovni územních jednotek NUTS2.

Česká republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie a v období 2007-2013 může
o  v ,  •  v  v  •  •  8 3ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard € . 

Podpora z fondů EU, kterou může Česká republika v období 2007-2013 čerpat, tak 

odpovídá 74% státního rozpočtu ČR roku 2007. V období 2007-2013 bude v České 

republice využíváno 26 operačních programů. Operační program je základní strategický 

dokument pro konkrétní tématickou oblast. Jsou zde podrobně popsány cíle a priority 

včetně popisu typových aktivit, na které je možné čerpat prostředky ze strukturálních 

fondů.

5.2.1. Evropský sociální fond
Evropský sociální fond (ESF)84 je jedním ze strukturálních fondů Evropské unie, zřízený

za účelem zmenšování rozdílů v prosperitě a životní úrovně v členských státech a 

regionech EU, a jako takový prosazuje hospodářskou asociální soudržnost. Dle portálu 

http://ec.europa.eu83 je ESF je prostředkem k vytváření většího počtu a lepších pracovních 

míst.

Hlavním posláním Evropského sociálního fondu (ESF) je dle portálu ESF v CR 

rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob 

a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Cílem Evropského sociálního fondu je zvýšení zaměstnanosti a rozšíření pracovních 

příležitostí v Evropské unii. Fond poskytuje prostředky v rámci cílů „konvergence“ a 

„regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“. ESF je finanční nástroj, s jehož pomocí 

je realizována Evropská strategie zaměstnanosti, založená na čtyřech základních pilířích.

82 v tomto programovém období existovaly celkem 4 strukturální fondy, kromě dvou výše zmíněných -  
ERDF a ESF to byl ještě Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství (EAGGF) a Finanční nástroj 
pro usměrňování rybolovu (FIFG)

Pro srovnání: výše rozpočtu ČR pro rok 2007 je 1 040,8 miliard Kč.
84 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském 
sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 -
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/fse/ce_108 l(2006)_cs.pdf
85 http://ec.europa.eu/employment_social/esi7discover/esf_cs.htm
86 http://www.csfcr.cz/clanek.php?lg=l&id=8
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Jedná se o klíčový prvek strategie Evropské unie pro růst a pracovní místa, která je 

zacílena na zlepšování života občanů Evropské unie tím, že jim poskytuje lepší kvalifikací 

a lepší vyhlídky na pracovní uplatnění.

Financování je rozloženo napříč členskými státy a regiony. Prostředky směřují 

zejména do míst, jejichž hospodářský rozvoj se vyvíjí hůře. Strategie a rozpočet ESF se 

projednávají a schvalují mezi členskými státy EU, Evropským parlamentem a Komisí. Na 

jejich základě plánují členské státy spolu s Evropskou komisí sedmileté operační 

programy. Tyto operační programy jsou potom zaváděny prostřednictvím široké škály 

organizací ve veřejném i soukromém sektoru. Mezi tyto organizace paří národní, 

regionální a místní orgány, vzdělávací a školicí instituce, nevládní organizace (NNO) 

a dobrovolný sektor, spolu se sociálními partnery, jako jsou odborové organizace a závodní 

rady, průmyslová a profesní sdružení a jednotlivé společnosti.

•  v  r  r  O v  8 7ESF podporuje činnost členských států v těchto oblastech :

- přizpůsobování pracovníků a podniků: systémy celoživotního vzdělávání, navrhování 

a šíření inovačních forem organizace práce;

- přístup k zaměstnání pro uchazeče o zaměstnání, ekonomicky neaktivní osoby, ženy 

a migrující pracovníky;

- sociální začleňování znevýhodněných osob a boj proti diskriminaci na trhu práce;

- rozvoj lidského kapitálu prostřednictvím reforem vzdělávacích systémů a vytváření

sítí vzdělávacích institucí.

Evropský sociální fond dále podporuje88:

- pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce

- rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce

- sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu 

na trh práce

- celoživotní vzdělávání

- rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly

- zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání

- zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce

- boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce.

87 http://ec.europa.eu/regional_policy/iunds/fse/index_cs.htm
38 http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=l&id=8
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Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních 

věcí (MPSV). Dalšími partnery realizace jsou Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, Czechlnvest, Nadace rozvoje občanské společnosti, Magistrát 

hlavního města Prahy, úřady práce, orgány místní a regionální samosprávy.

O finanční podporu z ESF mohou žádat všechny organizace zřízené v souladu 

s právním řádem ČR a fyzické osoby, které budou schopny předložit kvalitní projekty. 

Výzvy k předložení projektů zveřejní MPSV ve sdělovacích prostředích a na webových 

stránkách. Hlavními kritérii při posuzování projektů vypracovaných žadateli je jejich 

soulad s prioritami a oblastmi podpory jednotlivých programů. Zpracované projekty musí 

respektovat principy podpory rovných příležitostí, udržitelného rozvoje, informační 

společnosti a místních iniciativ.

5.2.1.1.Podpora Evropského sociálního fondu v oblasti sociálního 

začlenění

Financování ESF podporuje trvale udržitelnou integraci znevýhodněných osob a lidí s 

tělesným postižením do řad pracujících. K aktivitám pro dosažení tohoto cíle patří:

- poradenství a odborná příprava, která je uzpůsobena podle specifických potřeb 

znevýhodněných osob a lidí s tělesným postižením;

- zajištění možností pro integraci a nástup do zaměstnání a tvorba pracovních míst pro 

znevýhodněné osoby a lidi s tělesným postižením v sociální ekonomice;

- podpora podnikání znevýhodněných osob a lidí s tělesným postižením;

- kampaně za zvýšení povědomí pro boj proti diskriminaci, za změnu postojů a za 

podporu rozmanitosti na pracovišti.

5.2.1.2.Programy Evropského sociálního fondu v ČR

V rámci programového období 2004-2006 se dle oficiálních stránek Evropského 

sociálního fondu89 v ČR realizovaly celkem 3 operační programy Evropských sociálních 

fondů.

Operační program OP RLZ z Cíle 1 byl financován z ESF a byl realizován ve všech 

regionech ČR kromě Prahy, protože Cíl 1 směřuje k podpoře růstu regionů s hrubým 

domácím produktem na obyvatele pod 75 % průměru EU.

89 http://www.esfcr.cz
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Program JPD 3 byl financován také z ESF, ale realizován v regionech nespadajících 

pod Cíl 1, v České republice se proto týkal jen Prahy.

Iniciativy Společenství byly řízeny přímo Evropskou komisí a byly zaměřeny na 

spolupráci subjektů napříč Evropskou unií. V rámci ESF se jednalo o program CIP 

EQUAL

V období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má v evropském 

střednědobém rozpočtovém rámci (tzv. finanční perspektiva) prostřednictvím 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vyčleněno 308.041.000.000 € (přibližně 8.686,8 

mld. Kč): cíl Konvergence, cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a cíl 

Evropská územní spolupráce.

Pro programové období 2007-2013 (s rozpočtem ESF ve výši 70 miliard EUR) došlo 

k ještě větší synchronizaci priorit ESF s prioritami ESZ. Opatření, jež spadají do hlavních 

směrů zaměstnanosti (včetně řady politik flexikurity), mají nárok na získání podpory z ESF 

a v četných případech mohou získat finanční podporu také z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj. Mezi činnosti, které mohou být takto financovány, patří odborná 

příprava na podnikové úrovni a aktivní opatření trhu práce, mimo jiné pomoc 

nezaměstnaným při vyhledávání pracovních míst, celoživotní učení a podpora samostatné 

výdělečné činnosti a podnikání.

Programy, které umožní čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů pro 

období 2007-2013 v České republice a hlavním městě Praze jsou:

- Operační program Lidské zdroje a Zaměstnanost (OP LZZ)

- Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

- Operační program Praha Adaptabilita (OPPA).

5.2.I.3. Programy Evropského sociálního fondu v Praze

Území hl. m. Prahy bylo v programovém období 2004-2006 způsobilé pro čerpání pomoci 

v rámci Cíle 2 a Cíle 3 politiky soudržnosti EU. Z Evropského sociálního fondu byl z 50% 

podporován Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3). Projekty byly v prvním 

programovém období 2004-2006 realizovány s tím, že poslední projekty budou ukončeny 

až v roce 2008 (u opatření 1.1 a 2.1 ukončení nejčastěji k 31.8.2008).

V programovém období 2007-2013 bude hl. m. Praha čerpat podporu v rámci Cíle 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Praha-Adaptabilita (OPPA).
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J e d n o t n ý  p r o g r a m o v ý  d o k u m e n t  p r o  C íl 3

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 NUTS II Praha (JPD 3) byl referenčním 

dokumentem, na jehož základě byla poskytována podpora rozvoji lidských zdrojů na území 

hlavního města Prahy s využitím českých národních zdrojů a zdrojů Evropského sociálního 

fondu.

Globálním cílem JPD 3 byl efektivní trh práce založený na kvalifikované pracovní 

síle, konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, využití výzkumně-vývojového potenciálu

regionu, sociální integraci ohrožených skupin a rovnosti příležitostí při respektování zásad 

udržitelného rozvoje. Globální cíl byl plně v souladu s cíli Strategického plánu hlavního 

města Prahy. Pro realizaci globálního cíle byly stanoveny následující specifické cíle:

1. Rozvoj pružného trhu práce s důrazem na skupiny ohrožené na trhu práce, prevenci

nezaměstnanosti, zvýšení zaměstnatelnosti a zamezení růstu dlouhodobé

nezaměstnanosti;

2. Sociální začleňování znevýhodněných skupin a rozvoj institucí a kvality služeb 

zaměřených na sociální integraci a poskytování stejných příležitostí na trhu práce 

pro ženy a muže;

3. Rozvoj systému celoživotního učení, který bude připravovat kvalifikovanou a 

flexibilní pracovní sílu schopnou aplikovat princip udržitelného rozvoje;

4. Zvýšení adaptability pražských organizací prostřednictvím zvyšování kvalifikace 

pracovníků, rozvoje a využití pražského inovačního potenciálu.

Realizace jednotlivých specifických cílů se uskutečnila prostřednictvím

definovaných priorit a opatření:

- Priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti

- Opatření 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti

- Priorita 2 Sociální integrace a rovné příležitosti

- Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální 

exkluzí

- Opatření 2.2 Sladění rodinného a pracovního života

- Opatření 2.3 Globální grant -  posílení kapacity poskytovatelů sociálních 

služeb

- Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení

- Opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního 

učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí
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- Opatření 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání

- Priorita 4 Adaptabilita a podnikání

- Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny 

ekonomických a technologických podmínek jako podpora 

konkurenceschopnosti

- Opatření 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s 

podnikatelskou sférou, podpora inovací

- Opatření 4.3 Rozvoj cestovního ruchu

- Priorita 5 Technická pomoc

- Opatření 5 .1 Podpora řízení programu

- Opatření 5.2 Technické zabezpečení programu

Typy činností, na které bylo možné podporu z JDP 3 čerpat, vymezoval jakožto základní 

dokument samotný program JPD 3. Další podrobnosti o podporovaných aktivitách, 

cílových skupinách a oprávněných žadatelích specifikoval Programový dodatek kJPD 3. 

Ten u každého opatření uvádí, jakým způsobem bude podpora distribuována. Základní 

metodou bylo tzv. grantové schéma, v rámci něhož byly vyhlašovány výzvy k předkládání 

žádostí o podporu. Výzva vždy definovala na jaké činnosti, jaké organizace a v jakém 

termínu bylo možno žádat. Kromě těchto projektů vybraných na základě výzev (tzv. 

grantové projekty), ovšem Programový dodatek k JPD 3 u některých opatření předjímal 

tzv. projekty přímého přidělení. To jsou projekty systémového nebo celoregionálního 

charakteru. Programový dodatek obsahoval tzv. určené konečné příjemce pro tyto projekty. 

Byly to instituce, jež díky svému postavení mají potenciál zajistit realizaci těchto 

„velkých“ projektů, jako např. vzdělávání všech sociálních pracovníků na městských 

částech hl. m. Prahy apod.

Řízení JPD 3 probíhalo podle dohodnuté implementační struktury, která zahrnovala v řídící 

rovině Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV90) jako Řídící orgán celého JPD 3 a 

Zprostředkující subjekty. V JPD 3 byly určeny tři Zprostředkující subjekty:

- Správa služeb zaměstnanosti MPSV opatření 1.1, část opatření 2.2, část opatření 4.1

- Hlavní město Praha (odbor fondů EU MHMP) opatření 2.1, 3.1, 3.2, 4.3

- Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) opatření 2.3

90 Na základě Usnesení vlády č. 102/2002. MPSV zveřejňovalo informace o JPD 3 na samostatných 
internetových stránkách věnovaných Evropskému sociálnímu fondu v ČR www.esfcr.cz.
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Dalším článkem v implementační struktuře byli Koneční příjemci, u nichž byla 

pomoc z ESF realizována. Mezi ně patřil:

- Úřad práce hlavního města Prahy opatření 1.1, část 2.2, část 4.1

- Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP část opatření 2.1

- Městské centrum sociálních služeb a prevence část opatření 2.1

- Odbor školství MHMP část opatření 3.1, část opatření 3.2

Koneční příjemci pro část opatření 2.1, část opatření 3.1, část opatření 3.2 a celé 

opatření 4.3 byly vybíráni na základě výzvy k podávání žádosti (grantové schéma) z 

úrovně Zprostředkujícího subjektu, tj. hlavního města Prahy.

Schéma implementace JPD 3 je uvedeno v příloze diplomové práce č. 11.

Hlavní město Praha v rámci JPD 3 zajišťovalo tato opatření programu:

- Opatření 2.1 - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální 

exkluzí

- Opatření 3.1- Rozvoj počátečního vzdělávání

- Opatření 3.2 - Rozvoj dalšího vzdělávání

- Opatření 4.3 - Rozvoj cestovního ruchu.

Úřad práce hl. m. Prahy plnil funkci určeného konečného příjemce finančních prostředků 

pro tato opatření JPD3:

- Opatření 1.1- Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti

- Opatření 2.2 - Sladění rodinného a pracovního života.

- Opatření 4.1 - Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny 

ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti.

Finanční pomoc z JPD 3 byla dle webového serveru o strukturálních fondech91 určena:

1. občanům:

- uchazečům o zaměstnání, osobám dlouhodobě nezaměstnaným a ohroženým 

nezaměstnaností;

- osobám znevýhodněným při vstupu na trh práce;

- osobám pečujícím o závislého člena rodiny;

- zaměstnancům, zaměstnavatelům a zájemcům o zahájení podnikání;

- lektorům, konzultantům, pracovníkům v oblasti poradenství;

91 http://www.strukturalni-fondy.cz/jpd3
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- studentům, absolventům škol a mladým vědeckým pracovníkům;

- zájemcům plánujícím založení nové technologicky orientované firmy.

2. organizacím, firmám, institucím:

- úřadům práce a spolupracujícím organizacím;

- nevládním neziskovým organizacím;

- základním, středním, vyšším odborným školám a vysokým školám;

- vzdělávacím a poradenským institucím;

- pedagogickým centrům, subjektům realizujícím programy ekologické výchovy;

- personalistům, podnikatelům a zaměstnavatelům v Praze;

- veřejné správě a pracovníkům služeb zaměstnanosti hlavního města Prahy;

- profesním asociacím a komorám, sdružením zaměstnanců;

- podnikatelským subjektům působícím v cestovním ruchu.

Pro účely diplomové práce bude nadále věnována pozornost pouze projektům 

realizovaným v rámci JPD 3 v opatření 1 . 1 -  Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při 

zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání a 2.1 -  Integrace specifických skupin 

obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.

Op a t ř e n í  1.1 R o z š íř e n í  a  z v ý š e n í  a d r e s n o s t i  a k t iv n í  p o l it ik y  z a m ě s t n a n o s t i  

Priorita 1 byla zaměřena na naplnění prvního specifického cíle JPD 3: „Rozvoj pružného 

trhu práce s důrazem na skupiny ohrožené na trhu práce, prevenci nezaměstnanosti, 

zvýšení zaměstnatelnosti a zamezení růstu dlouhodobé nezaměstnanosti“ a byla 

realizována jediným opatřením, které mělo napomáhat rozšíření a zvýšení adresnosti 

aktivní politiky zaměstnanosti, a to jak rozšířením rozsahu služeb zaměstnanosti, tak 

růstem jejich kvality.

Popis a zdůvodnění opatření 1.1 uvádí Programový dodatek k Jednotnému 

programovému dokumentu pro cíl 3 regionu NUTS 2 Hlavní město Prahay~. „Region 

Praha je, v porovnání s ostatními regiony, charakteristický výrazně nižší mírou 

nezaměstnanosti. Přesto se však na pražském trhu práce vyskytují některé nepříznivé jevy. 

Jedná se především o stále rostoucí počet nezaměstnaných mladistvých uchazečů, 

absolventů škol a uchazečů se změněnou pracovních schopností a o růst podílu dlouhodobě 

a opakovaně evidovaných uchazečů o zaměstnání. Rizikovými skupinami z hlediska trhu

92 http://www.esfcr.cz/file/4317/
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práce jsou v Praze občané starší 50 let, především ženy, dále matky s malými dětmi, osoby 

bez nebo s nízkou kvalifikací, dlouhodobě a opakovaně evidovaní uchazeči o zaměstnání, 

osoby se ZPS, nepřizpůsobivé osoby, osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a 

mladí lidé bez praxe (mladiství, absolventi).

Současné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti se vzhledem k vývoji na trhu práce 

jeví jako nedostatečné a ne vždy zcela flexibilní vůči existujícím potřebám pražského trhu 

práce. Současně je  jejich využívání omezeno převážně na uchazeče o zaměstnání evidované 

úřadem práce a opomíjí tzv. zájemce o zaměstnání, resp. osoby ohrožené nezaměstnaností. 

Těmto skupinám úřad práce poskytuje služby pouze v oblasti informační a poradenské. 

Zásadní změna se v této oblasti očekává s přijetím nového zákona o zaměstnanosti, ve 

kterém budou obsažena i opatření zaměřená na zájemce o zaměstnání ...

V souladu s principy Evropské strategie zaměstnanosti začalo MPSV již  v roce 2001 

přesouvat těžiště politiky zaměstnanosti směrem k aktivním a preventivním opatřením. Na 

základě Národního akčního plánu zaměstnanosti na rok 2002 byla zahájena pilotní 

realizace dvou programů jde o program „Nový start“ pro uchazeče o zaměstnání nad 25 

let a program „První příležitost“ pro uchazeče do 25 let. Programy jsou od roku 2002 

pilotně realizovány na 15 vybraných úřadech práce s cílem získat zkušenosti s realizací 

těchto programů a na základě vyhodnocení vhodně nastavit podmínky programů před 

plošným nasazením na všech úřadech práce v následujícím roce. Jednotlivá opatření 

vycházejí z požadavků místního trhu práce, vládních a regionálních rozvojových strategií a 

využívají stávajících nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. V rámci pilotního projektu je  

nezaměstnaným nabízeno uzavření individuálního akčního plánu, který stanoví pro danou 

osobu konkrétní opatření k získání zaměstnání. Individuální přístup bude především 

prosazován u dlouhodobě nezaměstnaných osob. Po vyhodnocení pilotní fáze budou výše 

uvedené programy rozšířeny na všechny úřady práce v ČR s využitím prostředků OP RLZ a 

JPD 3.

Na řadě úřadů práce je  realizován projekt „Most“ řešící problematiku integrace 

mladistvých do společnosti. Hlavním zaměřením tohoto projektu je  návrat do školského 

systému a umožnění mladistvým získání výučního listu jako nejnižšího kvalifikačního 

dokladu, dále pomoc při získání konkrétního pracovního uplatnění u zaměstnavatele, 

případně i s podporou úřadu práce (při využití nástrojů APZ -  veřejně prospěšné práce, 

společensky účelná pracovní místa a místa pro získání kvalifikace mladistvých), zařazení 

do další rekvalifikace. ...

Předpokládaný vývoj na trhu práce v Praze vyžaduje zaměřit se na následující

89



oblasti:

- rozšířit nástroje aktivní politiky zaměstnanosti o nové typy nástrojů, které budou lépe 

odpovídat potřebám trhu práce, a umožnit využívání preventivních nástrojů i pro tzv. 

zájemce o zaměstnání, resp. osoby ohrožené nezaměstnaností či osoby vracející se na 

trh práce, a tím předcházet dlouhodobé či opakované nezaměstnanosti. Bude se 

jednat zejména o tvorbu nových pracovních míst u zaměstnavatelů s důrazem na 

nové formy zaměstnávání jako způsobu vytváření podmínek pro uplatnění žen a 

mladých lidí na trhu práce, o stimulaci vytváření míst pro sebezaměstnání, o rozvoj 

rekvalifikačních programů s důrazem na nové technologie a zajištění rovného 

přístupu k těmto vzdělávacím (rekvalifikačním) programům,

- rozvíjet preventivní opatření s důrazem na opatření vedoucí k motivaci pro udržení a 

získání zaměstnání -  motivační kurzy, sociální doprovodné programy, 

zprostředkovatelské a poradenské programy, podpora projektů typu Labour Pool, 

programů První příležitost, Nový start a Most; posílení individuálního přístupu ke 

klientům, rozvoj poradenství pro volbu povolám,

- zajistit proškolení pracovníků úřadu práce a spolupracujících organizací pro práci s 

jednotlivými skupinami obtížně umístitelných na trhu práce tak, aby byli schopni na 

základě vyhodnocení situace na trhu práce a individuálním přístupem k danému 

konkrétnímu klientovi stanovit postup a provést výběr takových opatření, která 

nejlépe povedou k jeho pracovnímu uplatnění. “

Podporované typy činností

Dle Programového dodatku k Jednotnému programovému dokumentu pro cíl 3 regionu 

NUTS 2 Hlavní město Praha byly podporovány následující typy činností:

a) aktivity zaměřené na klienty

- Rozvoj zprostředkovatelských služeb a poradenských programů, včetně rozvoje 

poradenských a informačních médií

~ poradenství -  odborným profesním poradenstvím ve smyslu zákona o 

zaměstnanosti se rozumí poskytování odborných poradenských služeb v oblasti 

pracovního uplatnění všem občanům, zejména uchazečům o zájemcům o 

zaměstnání, žákům a studentům škol a široké veřejnosti jako prevence 

nezaměstnanosti a aktivizace klientů, včetně poradenství pro volbu povolání;

~ zprostředkování -  zprostředkováním se rozumí vyhledávání zaměstnání pro 

osobu, která se o práci uchází, vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele,
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který hledá nové pracovní síly, zaměstnání fyzických osob za účelem výkonu 

jejich práce u jiné právnické nebo fyzické osoby, poradenská a informační činnost 

v oblasti pracovních příležitostí.

- Pracovní a bilanční diagnostika -  bilanční diagnostika jako jedna z metod 

speciálních poradenských služeb hledá soulad mezi schopnostmi, vzdělávacím a 

pracovním potenciálem jednotlivce a reálností uplatnění se na trhu práce; pracovní 

diagnostika jako subsystém bilanční diagnostiky se přímo zaměřuje na možnosti 

konkrétního pracovního uplatnění odpovídajícího schopnostem a zájmům klienta.

- Rekvalifikace -  zaměřené na zvýšení kvalifikace a získání dalších dovedností, 

doplnění profesních znalostí, získání kvalifikace vedoucí k novému uplatnění na trhu 

práce, včetně znalostí v oblasti informačních a komunikačních technologií; programy 

typu Most.

- Vytváření nových pracovních míst - zejména podpora zaměřená na úhradu mzdových 

nákladů zaměstnavatelům s důrazem na nové formy zaměstnávání jako způsobu 

vytváření podmínek pro uplatnění žen, mladých lidí a osob se zdravotním postižením 

na trhu práce, podpora vytváření chráněných dílen a chráněných pracovišť .

- Podpora ohrožených pracovních míst -  podpora formou rekvalifikace a podpora 

zaměřená na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům.

- Motivační aktivity -  pomáhají orientovat se v požadavcích trhu práce, v požadavcích 

na volná pracovní místa na trhu práce, jsou přípravou k zařazení do rekvalifikace, 

resp. jiného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, včetně obnovení pracovních 

návyků; programy typu První příležitost a Nový start.

- Podpora vytváření pracovních míst pro sebezaměstnání -  kurzy pro začínající 

podnikatele, rozvoj vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií 

pro podnikatele, podpora při zřízení a vybavení pracovního místa pro výkon 

samostatné výdělečné činnosti, včetně nákladů spojených s podnikáním.

- Podpora nových forem zaměstnávání -  jedná se zejména o zkrácený pracovní 

úvazek, job rotation, sdílení pracovního místa.

- Doprovodné sociální aktivity -  podpora osob se závislými členy rodiny, náklady na 

dopravu, ubytování, a další doprovodné sociální aktivity umožňující začlenění na trh 

práce.

b) aktivity zaměřené na rozvoj služeb úřadu práce a spolupracujících organizací

- tvorba vzdělávacích programů ke zvýšení profesní vybavenosti pro práci 

s ohroženými skupinami (ZPS, etnické skupiny, apod.) a jejich implementace do
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praxe,

- vytvoření a realizace školicího programu jednotného přístupu k tvorbě, realizaci a 

vyhodnocování individuálních akčních plánů, které jsou založené na individuálním 

přístupu a aktivizaci uchazeče o zaměstnání, včetně vyškolení školitelů,

- zpracování a realizace školicích programů pro pracovníky veřejné správy a 

nestátních neziskových organizací týkající se sociální a pracovní integrace 

příslušníků etnických skupin a migrantů,

- zpracování a realizace speciálních doškolovacích programů pro pracovníky sítě 

bilančně diagnostických pracovišť pro potřeby služeb zaměstnanosti,

- příprava a realizace školicích programů pro pracovníky služeb zaměstnanosti 

v oblasti preventivních opatření a informačních služeb,

- zpracování a realizace specifického školicího poradenského programu pro účinnou 

spolupráci se zaměstnavatelskými subjekty na trhu práce,

- rozvoj informačních a monitorovacích systémů,

- rozvoj komunikačních dovedností pracovníků úřadu práce a spolupracujících 

organizací se zaměřením na rovné příležitosti a boj proti diskriminaci.

Cílové skupiny
v *  v  r  ' 9 3Cílovými skupinami v opatření 1.1 JPD 3 byly uchazeči o zaměstnání , osoby 

dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, zájemci o 

zaměstnání94, zaměstnanci ohroženi ztrátou zaměstnání95 a zaměstnanci úřadů práce a 

spolupracujících organizací96.

93 uchazeči o zaměstnání -  jedná se o osoby evidované úřadem práce méně než 6 měsíců u osob nad 25 let, 
resp. méně než 12 měsíců u osob do 25 let, které chtějí a mohou pracovat;
94 zájemci o zaměstnání -  jedná se o osoby, které jsou evidované úřadem práce jako zájemci o zaměstnání a 
které buď ještě pracují a jsou ohroženi ztrátou zaměstnání nebo osoby, které se chtějí vrátit na trh práce 
(zejména matky po mateřské a rodičovské dovolené, resp. další osoby, které pečovaly o dítě, muži po ZVS a 
civilní službě, osoby po výkonu trestu, apod.). V současné době jsou zájemcům poskytovány ze strany úřadu 
práce pouze informační a poradenské služby, avšak vyvstává u nich stále větší potřeba prevence 
nezaměstnanosti a příchodu do evidence uchazečů o zaměstnání využitím aktivní politiky zaměstnanosti tak, 
aby přechod z jednoho zaměstnám do druhého či návrat na trh práce byl plynulý;
95 zaměstnanci ohrožení ztrátou zaměstnám -  osoby, které nejsou evidované úřadem práce ani jako zájemci o 
zaměstnám a které pracují v organizacích procházejících restrukturalizací a jsou ohrožené individuálním i 
hromadným propouštěním, zahrnuje jak zaměstnance v dělnických profesích, tak vedoucí pracovníky. 
Především se bude jednat o osoby, pro které jsou připraveny speciální programy pro udržení zaměstnání v 
daném podniku či nalezení nového uplatnění na trhu práce zpracované zaměstnavateli, organizacemi 
zaměstnanců (sociálními partnery) nebo úřady práce.
96 zaměstnanci úřadu práce a spolupracujících organizací, zejména těch útvarů, které přicházejí do kontaktu 
s klienty úřadu práce -  s uchazeči a zájemci o zaměstnání, zaměstnavateli a se spolupracujícími 
organizacemi, tj. zejména útvary zprostředkování, poradenství a trhu práce.
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U osob dlouhodobě nezaměstnaných a osob ohrožených dlouhodobou 

nezaměstnaností se jednalo zejména o osoby z řad uchazečů o zaměstnání, které náleží k 

tzv. znevýhodněným skupinám na trhu práce. Jsou to především osoby do 25 let a 

absolventi vysokých škol po dobu dvou let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 

30 let věku; těhotné ženy; kojící ženy; osoby pečující o dítě do 15 let věku nebo o 

dlouhodobě těžce zdravotně postiženého člena rodiny; osoby se zdravotním postižením; 

osoby nad 50 let; osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců; 

osoby, které potřebují zvláštní pomoc (osoby, které se ocitly v mimořádně obtížných 

poměrech nebo které v nich žijí, osoby společensky nepřizpůsobené, osoby ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí); osoby bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní 

kvalifikace; nejvíce ohroženi jsou ti, u kterých dochází ke kumulaci handicapů; tyto osoby 

je nutné podchytit včas, dříve než se stanou dlouhodobě nezaměstnanými.

Implementační uspořádání

Zprostředkujícím subjektem pro toto opatření byla Správa služeb zaměstnanosti 

(SSZ) MPSV ČR. Konečným příjemcem pro celé opatření, který je určen Řídícím 

orgánem, je Úřad práce hlavního města Prahy. Část opatření zaměřená na rozvoj služeb 

úřadu práce byla implementována formou systémových projektů. Úřad práce měl také 

implementovat na regionální úrovni národní projekty realizované v rámci OP RLZ formou 

regionálních projektů. Část opatření byla realizována formou grantového schématu a 

projekty konečných uživatelů byly vybírány na základě výzvy k podávání žádostí. 

Předkladateli žádostí na realizaci projektů pro cílové skupiny, tj. konečnými uživateli byly 

zejména zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace (zejména 

občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, případně ve 

zvláštním režimu nadace a nadační fondy, nestátní nezisková zájmová sdružení 

právnických osob aj., dále jen NNO), zaměstnavatelské agentury, organizace sociálních 

partnerů atd.

Příklad projektu realizovaného nestátní organizací v rámci opatření 1.1 je uveden 

v kapitole 7 Role nestátních subjektů při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti.



O p a t ř e n í  2 .1  - In t e g r a c e  s p e c if ic k ý c h  s k u p in  o b y v a t e l s t v a  o h r o ž e n ý c h  s o c iá l n í  

e x k l u z í

Priorita 2 je zaměřena na naplnění druhého specifického cíle JPD 3: „sociální začleňování 

znevýhodněných skupin a rozvoj institucí a kvality služeb zaměřených na sociální integraci 

a zajištění rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce“ a bude realizována třemi 

opatřeními, která napomohou zmírňovat nerovnosti v přístupu k participaci na životě 

společnosti.

Popis a zdůvodnění opatření 2.1 uvádí Programový dodatek k Jednotnému 

programovému dokumentu pro cíl 3 regionu NUTS 2 Hlavní město Praha. „ V Praze 

dochází ve srovnání se zbylou částí České republiky ke koncentraci ekonomických a 

společenských zdrojů, což s sebou nese také větší rozpětí ekonomických a sociálních 

rozdílů mezi lidmi. Řada obyvatel Prahy nemá k těmto zdrojům rovný přístup a postupně 

dochází k růstu těchto rozdílů. Mezi znevýhodněné skupiny patří zejména mládež ohrožená 

znevýhodněným sociálním prostředím, samoživitelé s nezletilými dětmi, osoby se 

zdravotním postižením a rodinní příslušníci, kteří o ně pečují, osoby s nižším stupněm 

vzdělání, osoby bez pracovních a sociálních návyků (bezdomovci, vězni opouštějící zařízení 

výkonu trestu apod.), a lidé ve druhé polovině produktivního věku (před dosažením věku 

pro odchod do důchodu). Příslušníky některé ze znevýhodněných skupin se stávají nejen 

obyvatelé Prahy, ale také lidé, které přitahuje velkoměsto v naději, že zde vyřeší své 

problémy. V Praze dochází k velké kumulaci nepřizpůsobivých občanů, bezdomovců a 

ilegálních imigrantů, což má za následek větší výskyt sociálně patologických jevů, zejména 

kriminality, a vyžaduje zvýšené nároky na sociální služby. Mezi znevýhodněnými skupinami 

obyvatel jsou ve zvýšené míře příslušníci romských komunit, kteří budou mít buď přímo 

nebo nepřímo užitek z mnoha aktivit realizovaných v rámci tohoto opatření. V celém 

programu je  preferován integrovaný přístup ke členům této menšiny s tím, že bude možno 

vytvářet speciální programy vyhovující jejich potřebám. Vzhledem k národní legislativě 

ovšem není možno statisticky sledovat příslušníky národnostních menšin, a proto nebude 

možné vykazovat např. účast přímo příslušníků romských komunit.

Cílem tohoto opatření je  přispět k integraci specifických skupin obyvatelstva 

ohrožených sociální exkluzí a zajistit této cílové skupině přístup ke vzdělávání, což má 

přímou souvislost s jejich uplatněním na trhu práce. Zlepšení výchozího postavení těchto 

skupin pro vstup a udržení se na trhu práce bude dosaženo pomocí zvýšení dostupnosti a 

kvality sociálních služeb. Opatření bude reagovat na aktuální nepříznivě situace, které by 

měly negativní dopad na skupiny ohrožené sociální exkluzí.
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Opatření bude podporovat jak poskytování přímé pomoci příslušníkům 

znevýhodněných skupin, tak i vzdělávání v oblasti zavádění systémových změn vedoucí ke 

zkvalitnění způsobu poskytování služeb a rozvoji organizací pracujících se 

znevýhodněnými skupinami. Mezi tyto systémové změny patří rozvoj kvality sociálních 

služeb prostřednictvím vzdělávání v oblasti zavádění standardů kvality a prostřednictvím 

zavádění systémového přístupu ke vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Zajistí se 

tak individuálnější přístup k uživatelům a tím i větší flexibilita pro zabezpečení pomoci co 

nejrozmanitější škále uživatelů sociálních služeb. K  zajištění územní a typově dostupnosti 

služeb pro skupiny ohrožené sociální exkluzí bude sloužit vzdělávání za účelem zavedení 

systému komunitního plánování. Ve svém důsledku komunitní plánování podpoří rozvoj 

služeb poskytovaných občanům v přirozeném prostředí, včetně deinstitucionalizace 

sociálních služeb, a tak napomůže sociálnímu začlenění těchto osob na trh práce. Opatření 

dále umožní rozvoj organizací poskytujících služby znevýhodněným osobám, a to jak  

vzděláváním zaměřeným na rozvoj kvality těchto služeb, tak posílením organizační 

kapacity prostřednictvím osvojení si dovedností strategického plánování a celkového 

zvyšování manažerských dovedností vedoucích pracovníků.

Vzdělávání v oblasti výše popsaných systémových změn bude kompatibilní 

s obdobnými činnostmi opatření 2.1 OP RLZ, aby byla zajištěna jednotnost systémových 

změn, a to na úrovni řídící i realizační. “

Podporované typy činností

Dle Programového dodatku k Jednotnému programovému dokumentu pro cíl 3 regionu 

NUTS 2 Hlavní město Praha budou podporovány následující typy činností:

- Přímé služby napomáhající integraci do společnosti prostřednictvím trhu práce pro 

příslušníky znevýhodněných skupin a ohroženým sociální exkluzí (zejména osobní 

asistence, podporované zaměstnávání, dílny, přechodné zaměstnávání, poradenství, 

kontaktní práce, terénní sociální práce v romských komunitách, pomoc osobám bez 

přístřeší atd., včetně dalších sociálních služeb, jejichž poskytnutí je předpokladem 

pro možnost integrace na trh práce). Realizované projekty pro práci s klienty budou 

vycházet ze standardů kvality poskytovaných služeb.

- Projekty komplexní pomoci mladým lidem v jejich integraci do společnosti a na trh 

práce zaměřené na začlenění mladých lidí propuštěných z ústavních zařízení do 

běžného života (např. domy na půl cesty).

- Podpora rozvoje organizací, které poskytují služby znevýhodněným skupinám
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(celoživotní vzdělávání pracovníků, vzdělávání k zajištění rozvoje kvality služeb 

včetně naplňování standardů kvality, vzdělávání v oblasti transformace rezidenčních 

služeb, vzdělávání pracovníků v sociálních službách, podpora manažerských 

dovedností vedoucích pracovníků atd.).

- Programy profesního vzdělávání pracovníků působících v sociálních službách, 

jejichž realizace zkvalitní a přispěje k vytvoření nového a zlepšeného způsobu 

poskytování sociálních služeb (vzdělávání v oblasti komunitního plánování, 

vzdělávání v oblasti zavádění standardů kvality a metodik dobré praxe včetně 

budování mechanismů kontroly dodržování standardů, informační a poradenské 

služby o pražském sociálním terénu a síti sociálních služeb atd.). V realizovaných 

vzdělávacích programech je vhodné i zapojení pracovníků z ostatních pomáhajících 

profesí spolupracujících s poskytovateli sociálních služeb. Při realizaci navržených 

aktivit je přípustná i kombinace výše uvedených činností za účelem zefektivnění 

činností v praxi. Předpokládá se, že při realizaci projektů budou vytvářena partnerství 

mezi nestátními neziskovými organizacemi a orgány veřejné správy.

Cílové skupiny

Cílovými skupinami v opatření 2.1 JPD 3 byly osoby znevýhodněné při vstupu na trh 

práce. Jejich znevýhodnění bylo z důvodu věku (mladí, starší lidé v předdůchodovém 

věku), zdravotního a duševního postižení, ztráty nebo absence pracovních návyků 

(zejména dlouhodobě nezaměstnaní, osoby opouštějící zařízení výkonu trestu, osoby
• • •  9 7  • ropouštějící ústavní péči, dlouhodobě nemocní, bezdomovci), sociální situace . Nejvíce 

ohrožené jsou skupiny osob, u nichž dochází ke kumulaci různých znevýhodnění. 

Vzhledem k tomu, že cílovými skupinami jsou osoby znevýhodněné při vstupu na trh 

práce, nemohou jimi být děti a osoby v důchodovém věku.

Dalšími cílovými skupinami v opatření 2.1 byli pracovníci veřejné správy a 

nestátního neziskového sektoru v oblasti sociální problematiky98 a poskytovatelé 

sociálních služeb.99

97 zejména osamělí rodičové, oběti trestné činnosti a domácího násilí, osoby dlouhodobě pečující o závislého 
člena rodiny, mladí lidé opouštějící ústavní zařízení, osoby komerčně zneužívané, osoby bez přístřeší, osoby 
ohrožené závislostmi, oběti hromadných neštěstí, migranti a příslušníci etnických menšin včetně romských 
komunit
98 jedná se o pracovníky nestátních neziskových organizací, městských částí a hlavního města Prahy včetně 
jimi zřízených organizací.
99 jsou to NNO, příspěvkové organizace HMP a městských částí, pro systémové projekty i asociace a 
zastřešující organizace poskytovatelů sociálních služeb
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Implementační uspořádání

Zprostředkujícím subjektem bylo hlavní město Praha, odbor fondů EU Magistrátu hlavního 

města Prahy (FEU MHMP). Část opatření byla řešena přímým přidělením prostředků 

konečným příjemcům, určeným Řídícím orgánem - odboru sociální péče a zdravotnictví 

MHMP a Městskému centru sociálních služeb a prevence. Odbor sociální péče a 

zdravotnictví MHMP byl pověřen přidělováním prostředků na poskytování služeb v oblasti 

sociální integrace na území hlavního města Prahy. Od roku 2004 na tento odbor přechází 

zodpovědnost za dotační politiku v oblasti sociální integrace i finanční prostředky, které 

jednotlivým předkladatelům projektů doposud přiděloval stát. Městské centrum sociálních 

služeb a prevence (dále MCSSP) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. 

Hlavním posláním organizace je komplexní zajištění poskytování a koordinace služeb 

sociální intervence na celém území hlavního města Prahy. MCSSP zpracovává koncepční, 

analytické a informační materiály pro orgány státní správy a samosprávy na úrovni regionu 

a pro pražské městské části. V rámci realizovaných projektů spolupracuje se státními i 

nestátními poskytovateli sociálních služeb a organizacemi zřízenými hlavním městem 

Prahou.

Část opatření byla řešena grantovým schématem vyhlašovaným z úrovně FEU 

MHMP. Projekty konečných příjemců za tuto část byly vybírány na základě výzvy k 

podávání žádosti (grantové schéma). Předkladateli žádostí na realizaci projektů pro cílové 

skupiny, tj konečnými příjemci a současně konečnými uživateli byly zejména: městské 

části a jimi zřizované organizace, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, 

organizace zřizované orgány veřejné správy.

Příklad projektu realizovaného nestátní organizací v rámci opatření 2.1 je uveden 

v kapitole 7 Role nestátních subjektů při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti.

Op e r a č n í  p r o g r a m  P r a h a  A d a p t a b il it a

Globálním cílem Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA) je zvýšení 

konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a 

zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. OPPA se proto zaměřuje na vzdělávání a boj 

proti sociálnímu vyloučení.

OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy. Kvůli rozdělení regionů EU 

pro účely strukturální politiky podle výše HDP, jež region vyprodukuje, Praha nemůže 

využívat prostředky určené z fondů EU zbytku ČR a naopak jiné kraje než hlavní město
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Praha nemohou mít prospěch z prostředků, které EU vyčlenila pro hlavní město.

OPPA je jedním ze dvou operačních programů pro Prahu, který čerpá prostředky z 

fondů EU v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Z fondů EU je pro 

OPPA vyčleněno 108,39 mil. €, což činí přibližně 0,41% veškerých prostředků určených z 

fondů EU pro Českou republiku. Z národních veřejných zdrojů má být navíc financování 

programu navýšeno o dalších 19,13 mil. €.

OPPA má celkem 4 samostatné věcné oblasti, v rámci kterých mohou projekty získat 

podporu. Tyto oblasti jsou v návaznosti na předpisy EU nazývány „prioritní osy“. Platí, že 

projekt může být podpořen pouze v rámci jedné prioritní osy.

Přehled prioritních os OPPA:

- Prioritní osa 1: Podpora rozvoje znalostní ekonomiky. Podporované aktivity:

~ Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání

~ Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 

~ Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí

- Prioritní osa 2: Podpora vstupu na trh práce -  zaměřuje se na lidi, kteří jsou při 

vstupu na trh práce z nejrůznějších důvodů znevýhodněni (např. z důvodu 

zdravotního postižení, duševního onemocnění, příslušnosti k etnické menšině, své 

sociální situaci atd ), a také představuje možnost pro rozvoj organizací, které 

znevýhodněným lidem pomáhají. Podporované aktivity:

~ Začleňování znevýhodněných osob

~ Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob 

~ Podpora souladu pracovního a soukromého života 

~ Rozvoj kapacit malých organizací

- Prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání. Podporované aktivity:

~ Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ

~ Další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků 

~ Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ Podpora žáků a studentů se 

specifickými vzdělávacími potřebami

- Prioritní osa 4: Technická pomoc -  je určena na zajištění administrace programu, tj. 

na zajištění pracovníků, kteří program řídí, na informační systém pro monitorování 

využití prostředků ze strukturálních fondů apod. Prostředky v rámci technické 

pomoci nemůže využít jiný subjekt než hlavní město Praha.
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Odpovědnost za OPPA má hlavní město Praha (tj. vykonává funkci tzv. řídicího orgánu).

V rámci Magistrátu hl. m. Prahy řízení OPPA zajišťuje oddělení Evropského sociálního 

fondu odboru fondů EU. Zodpovídá tak zejména za administraci projektových žádostí, 

administraci projektů, finanční řízení projektů apod.

Ve čtvrtek 30. října 2008 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory na 

vybrané projekty předložené v rámci 1. výzvy OPPA. Ukončilo tak několik měsíců trvající 

výběrový proces. Souhlas pražských zastupitelů byl jeho posledním krokem a schváleným 

projektům jsou na základě něho nabízeny k podpisu smlouvy o poskytnutí financování. 

Celkem bylo schváleno 166 projektů, přičemž celková podpora z OPPA pro tyto projekty 

dosahuje 840 milionů korun. Byly přiděleny veškeré prostředky, které byly v rámci 1. 

výzvy k dispozici. Pro případ, že by některý z předkladatelů projektu, na který byla 

schválena podpora, přestal mít o realizaci projektu zájem, byly Zastupitelstvem hl. m. 

schváleny také tzv. zásobníky projektů. Celkem je v zásobnících 25 projektů, podpora pro 

ně dosahuje souhrnně 117 milionů korun.

V současné době je tedy realizace schválených projektů v počátcích, hodnocením ani 

příklady projektů schválených v rámci OPPA se tedy diplomová práce nezabývá.

v

5.3. Výdaje na politiku zaměstnanosti v 1. pololetí 2008 v CR

Výdaje na podpory v nezaměstnanosti v celé ČR v 1. pololetí 2008 dosáhly dle Analýzy 

vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1.pololetí 2008 (dále jen Analýza 2008; MPSV, 

2008)100 3.558.827 tisíc Kč a byly nižší oproti 1. pololetí 2007 v absolutním vyjádření o 

220.792 tisíc Kč, tj. o 5,8%.

Na aktivní politiku zaměstnanosti bylo na MPSV a úřadech práce v 1. pololetí 2008 

ze státního rozpočtu vynaloženo 2.910.643 tisíc Kč (v tom Správa služeb zaměstnanosti 

MPSV 1.115.867 tisíc Kč, ÚP 1.794.776 tisíc Kč). Ve srovnání s předchozím rokem 

vzrostly výdaje na APZ ze státního rozpočtu o 688.361 tisíc Kč, tj. o 31,0% (v 1. pololetí

2007 činily výdaje na APZ ze státního rozpočtu 2.222.282 tisíc Kč).

Pokračuje trend změny struktury výdajů na APZ v souvislosti rostoucím zapojením 

prostředků z ESF a klesá podíl výdajů na nástroje APZ realizované úřady práce podle 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

100 http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/trh_prace/rok2008pl/Analyza0806.pdf-str. 57
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5.4. Výdaje na politiku zaměstnanosti v 1. pololetí 2008 v Praze

Dle Zprávy-Praha 2008 byl Úřadu práce hl. města Prahy (ÚPP) pro rok 2008 stanoven 

rozpočet na realizaci APZ (bez ESF) ve výši 55.000 tis. Kč. Základním východiskem pro 

realizaci APZ v Praze byl řídící akt MPSV ČR „Realizace aktivní politiky zaměstnanosti 

v roce 2008“, situace na pražském trhu práce a v neposlední řadě i respektování zásady 

hospodárného, účelného a efektivního vynakládání veřejných finančních prostředků.

V příloze č. 24 jsou uvedeny tabulky č. 9-11. Výdaje na politiku zaměstnanosti 

v Praze jsou uvedeny v tabulce č. 9. Tabulka č. 10 ukazuje výdaje na jednotlivé nástroje 

APZ v 1. pololetí roku 2007 a 2008. Z celkových výdajů na APZ, k 30.6. 2008 ve výši 

13.867 tis. Kč (bez ESF) připadá nej větší podíl na podporu SÚPM, na zaměstnávání OZP a 

na rekvalifikace spolu s veřejně prospěšnými pracemi. Tabulka č. 11 ukazuje srovnání 

počtu příspěvků poskytovaných v rámci nástrojů AZP (celkový počet podpořených osob) 

v 1. pololetí roku 2007 a 2008. Z tabulky je naprosto zřetelné, že nejvyšší počet příspěvků, 

tedy nejvíce podpořených osob, bylo v rámci projektů ESF.

Graf č. 1 ukazuje skutečné výdaje na politiku zaměstnanosti v Praze a je sestaven z hodnot 

výdajů na politiku zaměstnanosti skutečně vynaložených (bez převodů do rezervního 

fondu)101. Z grafu je patrné, že největší počet finančních prostředků byl ze zdrojů ESF.

Graf č. 1 -  Skutečné výdaje na politiku zaměstnanosti v Praze do 30.6.2008

Poznámka ke grafu č. 1: žlutě označené hodnoty - uplatňování tohoto nástroje ukončeno 30.9.2004 přijetím 
zákona Č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti; nástroje uplatňovány od 1.10.2004 přijetím zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
- § 78 = příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

101 Zpráva o situaci na trhu práce v Praze -  1. pololetí 2008; Úřad práce hl. m. Prahy, Praha 2008 -  str. 74
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V 1. pololetí r. 2008 nedošlo v realizaci APZ k podstatným změnám. Aplikace nástrojů 

APZ se spíše zaměřuje na řešení individuálních případů nezaměstnanosti a tomu 

odpovídají i nejvíce používané nástroje -  např. takové nástroje, kde je přispíváno na 

úhradu mzdových nákladů (SÚPM) dále rekvalifikace a poskytování příspěvků na 

částečnou úhradu provozních nákladů vymezených CHPD.

V podmínkách pražského trhu se dle Zprávy-Praha 2008 realizace APZ mírně 

odchyluje od stanovených minimálních procentuálních hodnot. Realizace v jednotlivých 

skupinách nezaměstnaných reaguje na aktuální situaci v jednotlivých skupinách 

nezaměstnaných a koriguje se zaměřením projektů ESF. Ve skupině mladých do 25 let je 

převis realizace poměrně vysoký, je to dáno zájmem o společensky účelná pracovní místa 

vyhrazená pro uchazeče ze strany zaměstnavatelů.

Do budoucna je tedy plánováno zaměřit se především na skupinu ve věku nad 45 let a 

délku evidence nad 6 měsíců -  s tímto záměrem bude ÚPP předkládat ke schválení i 

regionální individuální projekt.

Program JPD 3 byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Padesáti procenty 

z ESF, a druhou polovinou z národních veřejných zdrojů - státního rozpočtu a rozpočtu 

hlavního města Prahy. Celkový objem finančních prostředků určených na program JPD 3 

pro období 2004-2006 byl 117,6 mil Euro. Na financování se podílí 25-50% státní 

rozpočet ČR v závislosti na jednotlivých opatřeních.

Tabulky č. 12-14 jsou součástí přílohy č. 24. Tabulka č. 12 ukazuje objem finančních 

prostředků v Eurech, které byly určeny pro ČR z prostředků ESF, v období 2004-2006, 

tabulka č. 13 alokaci prostředků z národních zdrojů (státní rozpočet, období 2004-2006), 

tabulka č. 14 pak objem finančních prostředků v Eurech, které byly v období 2004-2006 

určeny pouze pro JPD Cíl 3 z rozpočtu hlavního města Prahy102.

5.4.1. Úřad práce hl. m. Prahy a Evropský sociální fond
Úřad práce hlavního města Prahy jako konečný příjemce zajišťoval čerpání finančních

prostředků z ESF v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 

hlavní město Praha (JPD 3) až do roku 2008.

Jak již bylo uvedeno výše, práce se zabývá pouze projekty realizovanými v rámci

opatření 1.1 (ÚP hl. m. Prahy) a 2.1 (MHMP). Hlavním cílem opatření 1.1 je zvýšení

účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o

102 tabulky -  zdroj - http://wvw.esfcr.cz/04-06
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zaměstnání. Naplnění tohoto cíle je zajišťováno prostřednictvím grantového schématu a 

národních projektů.

Část opatření 1.1 byla dle údajů uvedených ve Zprávě-Praha 2008103 realizována 

formou grantového schématu (GS) s názvem Podpora aktivní politiky zaměstnanosti (reg.č. 

CZ.04.3.07/1.1.01), na které bylo původně vyčleněno 204 130 555,- Kč.

V průběhu roku 2007 došlo k navýšení rozpočtu grantového schématu o finanční 

prostředky původně určené na realizaci nádobního projektu Návrat do práce v Praze. O 

přesunu finančních prostředků bylo rozhodnuto na základě vysokého zájmu o 4. výzvu 

v opatření 1.1, a také s přihlédnutím k četným rizikům ohrožujícím případnou realizaci 

národního projektu Návrat do práce v Praze. Celkový rozpočet grantového schématu tak po 

úpravě dosáhl částky 295.533.738,- Kč.

V průběhu roku 2007 probíhala realizace grantových projektů vybraných v rámci 

první, druhé a třetí výzvy. V průběhu třetího čtvrtletí roku 2007 byla ukončena čtvrtá 

výzva jejímž výsledkem je 58 uzavřeným dohod o poskytnutí příspěvku (tj. 58 nově 

realizovaných grantových projektů) s realizací v roce 2008.

Od zahájení programu je tak na základě čtyř vyhlášených a uzavřených výzev 

realizováno celkem 92 grantových projektů. Základní informace o počtu a finančním 

objemu již realizovaných grantových projektů jsou uvedeny v příloze č. 24, v tabulce č. 15 

(A .l)104

Celkem bylo vynaloženo na grantová schémata k 30.6.2008 343.940.744,- Kč. Graf 

č. 2 (ESF D.2)105 poskytuje informaci o celkové finanční situaci v jednotlivých grantových 

schématech.

Graf č. 2 -  Celkový finanční přehled na jednotlivá grantová schémata

Graf ESF D.2
C elkový finanční přehled za jednotlivá grantová schémata (GS)

G S 1.1  GS 2.2 GS 4.1

□  Rozpočet a  Nasmlouváno □  Vyplaceno |

103 Zpráva o situaci na trhu práce v Praze -  1. pololetí 2008 (ÚP lil. in. Prahy, 2008) - str. 88
104 Zpráva o situaci na trhu práce v Praze -  1. pololetí 2008 (ÚP hl. m. Prahy, 2008) -  str. 89
105 Zpráva o situaci na trhu práce v Praze -  1. pololetí 2008 (ÚP hl. m. Prahy, 2008) -  str. 91
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Zajištění rychlejšího čerpání finančních prostředků ESF je dle Zprávy-Praha 2008 

komplikováno zejména z toho důvodu, že z celkového počtu 183 projektů započala většina 

projektů svou realizaci až na počátku roku 2007 (celkem 61), respektive na počátku roku

2008 (celkem 58). Většina projektů tak ukončí svou realizaci až ve 3. čtvrtletí 2008 a 

závěrečné vyúčtování a zhodnocení projektu předloží až ve 4. čtvrtletí 2008. Informace o 

počtech vybraných a realizovaných projektů v jednotlivých výzvách jsou uvedeny v 

tabulce č. 16106 v příloze č. 24.

5.4.2. Magistrát hl. m. Prahy a Evropský sociální fond
Hlavní město Praha bylo v rámci JPD 3 odpovědné za rozdělování více než poloviny

prostředků programu, a to formou grantových projektů a projektů přímého přidělení.

Informace o počtech vybraných a realizovaných grantových projektů v jednotlivých 

výzvách107 v opatření 2.1 jsou uvedeny v příloze č. 24, v tabulce č. 17.

Na projekty přímého přidělení jsou kladeny stejné nároky jako na projekty grantové. 

Jediné výhody, které mají, jsou výjimky z omezení maximální výše podpory (není pro ně 

určen horní limit, který vždy výzva pro předkládání grantových projektů obsahuje) a 

mohou trvat déle než 24 měsíců. Určenými konečnými příjemci pro opatření JPD 3, která 

administruje hl. m. Praha, byli:

- Odbor sociální péče a zdravotnictví, Magistrát hl. m. Prahy (v rámci opatření 2.1)

- Odbor školství, Magistrát hl. m. Prahy (v rámci opatření 3.1 a 3.2)

- Městské centrum sociálních služeb a prevence (v rámci opatření 2.1)

Tyto subjekty získaly podporu z JPD 3 na celkem 12 projektů. Přehled o nich 

obsahuje tabulka č. 18108 v příloze č. 24.

Projekt Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů, který je 

zmiňován v úvodu diplomové práce a dále pak v kapitole 7 Role nestátních subjektů při 

řešení dlouhodobé nezaměstnanosti, je právě jedním z projektů přímého přidělení v rámci 

opatření 2.1, jehož žadatelem bylo Městské centrum sociálních služeb a prevence (dnes již 

Centrum sociálních služeb Praha109).

Odbor sociální péče a zdravotnictví v současné době připravuje několik systémových

106 Zpráva o situaci na trhu práce v Praze -  1. pololetí 2008 (ÚP hl. m. Prahy, 2008) -  str. 92
107 http://magistrat.praha-mesto.cz/65570_Grantove-projekty-v-ramci-opatreni-2-l
108 http://www.magistrat.praha-mesto.cz/68034_Projekty-primeho-prideleni-v-opatreni-2-l
109 http://www.aktivizace.cz/cz/aktivizace
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projektů financovaných z ESF. Na realizaci projektů bude vyhlášeno výběrové řízení a 

budou vybráni externí dodavatelé. Předpokládané zahájení projektů je třetí čtvrtletí roku 

2008. Podrobnější o projektech budou zveřejněny po jejich schválení Zastupitelstvem hl. 

m. Prahy. Mezi projekty přímého přidělení v současnosti dle portálu pro sociální oblast 

města Prahy110 patří:

- Plánování sociálních služeb v Praze

- Kvalita v sociálních službách

- Centrum dalšího vzdělávání v sociálních službách

- Služby pro podporu sladění pracovního a soukromého života

- Komplexní individuální projekt pro zajištění poskytování sociálních služeb podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jako 

podpůrný prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných osob na trh práce na 

území hl. m. Prahy“ - Projekt se zaměřuje na zajištění poskytování vybraných 

sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence) a jejich dostupnost osobám 

sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území hl. 

m. Prahy. Cílem je napomoci cílovým skupinám osob se plně zapojit do 

ekonomického a sociálního života společnosti; zejména pak umožnit jejich návrat na 

trh práce.

110http://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/evropsky_socialni_fond/projekty_primcho_pri
deleni/index.html
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6. ROLE STÁTU PŘI ŘEŠENÍ DLOUHODOBÉ 
NEZAMĚSTNANOSTI

Stát hraje při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti roli především v souvislosti s realizací 

státní politiky zaměstnanosti. Nezastupitelnou pozici má při realizaci pasivní politiky 

zaměstnanosti, důležitým článkem je však i při realizaci aktivní politiky. Role státu je 

zřejmá také při realizaci pomoci z ESF. Státní politika zaměstnanosti mimo jiné zahrnuje 

koordinaci opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce v 

souladu s evropskou strategií zaměstnanosti a podmínkami pro čerpání pomoci z 

Evropského sociálního fondu. MPSV mělo v rámci řízení JPD 3 roli řídícího orgánu, 

MHMP roli jednoho ze zprostředkujících subjektů. ÚPP pak představoval v rámci JPD 3 

jednoho z konečných příjemců, u kterého byla pomoc z ESF realizována. Jednotlivé 

orgány mají svou roli i v současném programovém období 2007-2013. Svou 

nezastupitelnou roli má stát také v oblasti dalších sociálně-právních nástrojů. Patří mezi ně 

například poskytování sociálních dávek, systém pomoci v hmotné nouzi, financování 

sociálních služeb apod.

6.1.Změny na pracovním trhu od 1.1.2009

Vláda ČR ve středu 2. dubna 2008 schválila novelu zákona o zaměstnanosti a změnu 

dalších souvisejících zákonů111, jejichž cílem je pružnější pracovní trh v České republice. 

Tisková zpráva je přílohou č. 12 této práce.

Poslanecká sněmovna novelu zákona o zaměstnanosti a změnu dalších souvisejících 

zákonů schválila v pátek 22. srpna 2008112. Na základě pozměňovacích návrhů poslanců 

bylo schváleno zpřísnění právní úpravy v oblasti agentur práce a příspěvku na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pozměňovací návrhy poslanců upravily i 

zákon o pomoci v hmotné nouzi.

Jako motto navrhovaných změn je uvedeno:

- „ Ten, kdo pracuje, se musí mít lépe, než ten, kdo nepracuje. “

- „ Ten, kdo se snaží, se musí mít lépe, než ten, kdo je  pasivní. “

- „Rychleji vyřešit životní situaci se vyplatí. “

„ Současná situace na trhu práce přináší některé problémy, na které dnes platné

111 viz. Tisková zpráva MPSV ze dne 2. dubna 2008 - http://www.mpsv.cz/cs/5278
112 http://www.mpsv.cz/files/clanky/5633/tz_270808.pdf

105

http://www.mpsv.cz/cs/5278
http://www.mpsv.cz/files/clanky/5633/tz_270808.pdf


zákony dostatečně nereagují. Některé z těchto problémů byly již  řešeny dílčí novelou 

zákona o zaměstnanosti, která platí od začátku letošního roku. Jde například o 

neposkytnutí podpory uchazečům o zaměstnání, kteří porušili pracovní povinnosti zvlášť 

hrubým způsobem, nebo o zpřísnění postihu výkonu nelegální práce.

V souladu s Programovým prohlášením vlády navrhujeme další změny, a to 

především v oblasti politiky zaměstnanosti. Tato opatření, zejména při poskytování 

podpory uchazečům o zaměstnání, chceme úzce provázat se systémem pomoci v hmotné 

nouzi. Chceme zavést jasná a srozumitelná pravidla aktivní politiky zaměstnanosti, která 

budou směřována k těm, kdo jsou na trhu práce znevýhodněni. “ (tisková zpráva MPSV113)

Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas k tomu uvádí: „Naším cílem je  zvýšit 

motivaci lidí k rychlé změně jejich nepříznivé sociální situace pomocí opětovného 

začlenění na trh práce. Chceme zabránit jejich nedůvodnému setrvání v systémech sociální 

ochrany. Zároveň chceme řešit situaci na pracovním trhu, kde je  rekordní počet volných 

pracovních míst, a řadě firem se nedostávají potřební zaměstnanci. “

Dne 18. září 2008 vešel v platnost zákon č. 382/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o 

pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a další související zákony. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009114.

V zákoně dochází k některým změnám v: 1) zákoně o zaměstnanosti, 2) zákoně o 

pobytu cizinců na území České republiky, 3) zákoně o pomoci v hmotné nouzi, 4) zákoně 

o správních poplatcích, 5) v zákoně o důchodovém pojištění, 6) zákoně o organizaci a 

provádění sociálního zabezpečení, 7) zákoně o inspekci práce, 8) zákoníku práce, 9) 

zákoně o státní sociální podpoře.

6.2.Státní politika zaměstnanosti - Zákon o zaměstnanosti

Státní politiku zaměstnanosti vymezuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Státní 

politika zaměstnanosti směřuje k dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po 

pracovních silách, produktivnímu využití zdrojů pracovních sil a k zabezpečení práva 

občanů na zaměstnání. Je zabezpečována v působnosti státních orgánů na úseku 

zaměstnanosti, kterými jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce.

113 http://www.mpsv.cz/files/clanky/5279/02042008.pdf
114 s výjimkou čl. V bodů 7, 11 a 12, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010
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Státní politiku zaměstnanosti vytváří stát a podílejí se na ní další subjekty činné na 

trhu práce, zejména zaměstnavatelé a odborové organizace. Při provádění státní politiky 

zaměstnanosti spolupracuje stát s dalšími subjekty činnými na trhu práce, zejména s 

územními samosprávnými celky, profesními organizacemi, sdruženími osob se zdravotním 

postižením a organizacemi zaměstnavatelů.

Státní politika zaměstnanosti zahrnuje zejména soustavné sledování a vyhodnocování 

situace na trhu práce, zpracování prognóz a koncepcí zaměstnanosti a programů pro další 

pracovní uplatnění zaměstnanců při velkých strukturálních a organizačních změnách a 

racionalizačních opatřeních, bezplatně poskytovanou informační, poradenskou a 

zprostředkovatelskou činnost, zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření 

veřejně prospěšných prací, rekvalifikaci občanů, poradenství pro volbu povolání a 

odbornou výchovu, hmotné zabezpečení občanů ucházejících se o zaměstnání a při 

rekvalifikaci, opatření pro zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností, systém 

evidence volných pracovních míst a občanů ucházejících se o zaměstnání.

6.2.1.1.Změny na pracovním trhu -  zákon o zaměstnanosti

V oblasti zákona o zaměstnanosti byly plánovány především změny v oblasti 

zprostředkování zaměstnání, individuálních akčních plánů, podpory v nezaměstnanosti, 

zpřísnění postihu nelegální práce, agentur práce, příspěvku na zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením a zelených karet.

Některé změny v zákoně o zaměstnanosti a zákoně o pomoci v hmotné nouzi, které 

byly obsaženy ve výše uvedených tiskových zprávách MPSV (duben a srpen 2008), jsou 

popsány u jednotlivých změněných ustanovení přímo v textu práce. Ostatní změny jsou 

s ohledem na téma a rozsah práce stručně uvedeny zde.

Zpřísnění postihu nelegální práce
Vláda navrhuje zvýšení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce, a to ze 2 mil. Kč na 5 

mil. Kč. Důvodem je skutečnost, že nelegální práce je jevem s vysokou společenskou 

nebezpečností. Fyzické osoby, které nelegální práci vykonávají, nejsou za tuto práci 

odměňovány odpovídající mzdou, pracují velice často v nevyhovujících pracovních 

podmínkách a v rozsahu překračujícím stanovenou týdenní pracovní dobu Poznatky z 

praxe ukázaly, že maximální možná výše pokuty 2 miliony Kč není dostatečným 

preventivním opatřením před nelegálním jednáním.
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Agentury práce
Fyzická osoba bude moci být odpovědným zástupcem pro zprostředkování zaměstnání 

pouze u jedné právnické osoby a současně nebude smět být sama držitelem povolení ke 

zprostředkování zaměstnání. Podle dosavadní platné právní úpravy může být ustanovena 

do této funkce u dvou právnických osob a zároveň může sama mít povolení ke 

zprostředkování zaměstnání.

Zelené karty
Do novely zákona o zaměstnanosti byl rovněž zapracován projekt tzv. „Zelených karet.“ 

Novelou zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, bude zaveden nový druh povolení k dlouhodobému pobytu 

cizinců na území České republiky za účelem zaměstnání ve zvláštních případech, tzv. 

„zelená karta“.

Zelená karta bude mít tzv. duální charakter, tzn., že se bude jednat zároveň o 

povolení k zaměstnání i o povolení k pobytu. Smyslem této úpravy je odstranění 

nadbytečných administrativních překážek bránících operativnímu přístupu cizinců na trh 

práce v profesích, které nejsou v době 30 dnů od nahlášení volného pracovního místa 

úřadu práce obsazena českým občanem, občanem jiného členského státu EU nebo jejich 

rodinnými příslušníky.

Politika zaměstnanosti v ČR je členěna na politiku pasivní a aktivní.

6.2.2. Nástroje PASIVNÍ politiky zaměstnanosti
Pasivní politikou zaměstnanosti se rozumí zprostředkování zaměstnání uchazečům o práci

a také hmotné zabezpečení uchazečů o práci. Zaměstnání zprostředkovávají za podmínek 

stanovených zákonem o zaměstnanosti úřady práce a právnické nebo fyzické osoby, pokud 

mají povolení ke zprostředkování zaměstnání (dále jen agentury práce). Úřady práce 

mohou provádět pouze zprostředkovatelskou činnost uvedenou v odstavci 1 písm. a) a c) 

zákona o zaměstnanosti, tj.:

a) vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání 

zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly,

c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.
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6.2.2.1.Zprostředkování zaměstnání úřady práce

Úřady práce zprostředkovávají zaměstnání na celém území České republiky. V případech 

stanovených vyhlášenou mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a 

jíž je Česká republika vázána, mohou zprostředkovávat zaměstnání z území České 

republiky do zahraničí a ze zahraničí na území České republiky. Zaměstnání do zahraničí 

lze zprostředkovat jen se souhlasem uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání.

Úřady práce zprostředkovávají zaměstnání podle právních předpisů Evropských 

společenství upravujících volný pohyb osob v rámci Evropských společenství. 

Zprostředkování zaměstnání úřady práce je bezplatné.

Fyzická osoba si může zabezpečit zaměstnání prostřednictvím úřadu práce, a to 

jako zájemce o zaměstnání115 nebo jako uchazeč o zaměstnání116. Informace o 

možnostech zaměstnání a volných pracovních místech může fyzická osoba požadovat u 

kteréhokoliv úřadu práce. Úřad práce je povinen poučit zájemce o zaměstnání a uchazeče o 

zaměstnání o právech a povinnostech, zejména o povinnosti poskytovat úřadu práce 

potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a o povinnosti řídit se pokyny tohoto 

úřadu.

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání
Uchazeče o zaměstnání úřad práce z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí 

dle § 30 odst. 1 ZoZ, jestliže:

a) nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o 

zaměstnání (které jsou uvedeny v § 25, s výjimkou skutečností uvedených v odstavci 2 

písm. a), d) a e)),

b) uchazeč o zaměstnání není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost 

součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání,

c) uchazeč o zaměstnání je  ve vazbě po dobu delší než 6 měsíců,

d) uchazeč o zaměstnání zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (od 

1.1.2009 zrušeno zákonem č. 382/2008 Sb.), nebo

e) uchazeč o zaměstnání vykonává nelegální práci.

115 Zájemcem o zaměstnání je  dle § 22 ZoZ fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za 
tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnám kterýkoliv úřad práce na území České 
republiky. Zájemci o zaměstnání úřad práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit 
rekvalifikaci.
116 Uchazečem o zaměstnání je  dle § 24 ZoZ fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného 
zaměstnám úřad prácc, v jehož správním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek 
je úřadem práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání.
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Od 1.1.2009 dojde zákonem č. 382/2008 Sb., ke změně, za písmeno a) se vkládá 

nové písmeno b), které zní „ b) uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost podle 

§ 25 odst. 3 nebo neoznámí další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení 

v evidenci uchazečů o zaměstnání, ve lhůtě stanovené v § 27 odst. 2 “.

Další důvody, kdy může úřad práce rozhodnutím vyřadit uchazeče o zaměstnání z 

evidence uchazečů o zaměstnání jsou uvedeny v § 30 odst. 2 ZoZ. Patří mezi ně například 

vyřazení uchazeče, jestliže bez vážných důvodů odmítne nastoupit do vhodného 

zaměstnání (§ 20), odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci (§ 109)117, neplní 

podmínky stanovené v individuálním akčním plánu (§ 33 odst. 2)118, odmítne se podrobit 

vyšetření svého zdravotního stavu (§ 21 odst. 2)119 nebo maří součinnost s úřadem práce (§ 

31).

Uchazeč o zaměstnání, který byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání 

z důvodu výkonu nelegální práce a z důvodů uvedených v odstavci 2, může být na základě 

nové písemné žádosti do evidence znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode
r  r r  v v l 20dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. Od 1.1.2009 také dochází ke změně 

Uchazeč o zaměstnání, který byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání může být na 

základě nové písemné žádosti do evidence uchazečů znovu zařazen v některých 

případech121 nejdříve po uplynutí doby 3 měsíců, v některých případech122 po uplynutí 

doby 6 měsíců ode dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.

Zprostředkování zaměstnání a individuální akční plán
Při zprostředkování zaměstnání se dle § 33 ZoZ věnuje zvýšená péče uchazečům o 

zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů 

potřebují. Jsou to zejména

a) fyzické osoby se zdravotním postižením (§ 67),

b) fyzické osoby do 25 let věku (pozn. - od 1.1.2009 změna -  do 20 let věku),

c) absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však 

do 30 let věku (pozn. - od 1.1.2009 změna -  toto písmeno se ruší),

117 od 1.1.2009 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , anebo uchazeč o zaměstnám, který je  veden v 
evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, odmítne nabídku úřadu práce na 
rekvalifikaci “
118 od 1.1.2009 změna -  písmeno c) zní: ,,c) neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního 
plánu, jeho aktualizaci nebo vyhodnocování anebo neplní podmínky v něm stanovené (§ 33 odst. 2), “
119 od 1.1.2009 -  slovo „ , nebo“ nahrazuje slovy „nebopsychologickému vyšetření (§ 21 odst. 3), anebo"
120 § 30 odst. 4
121 § 30 odst. 4 a)
122 § 30 odst. 4 b)
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d) těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu,

e) fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku,

f) fyzické osoby starší 50 let věku,

g) fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6

měsíců,

h) fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména 

fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo 

které v nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po 

ukončení výkonu trestu odnětí svobody a fyzické osoby ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí.

Úřad práce ve spolupráci s uchazečem o zaměstnání může vypracovat individuální 

akční plán směřující ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. 

Uchazečům o zaměstnání uvedeným v písm. b) a c) je úřad práce povinen vypracování 

tohoto plánu nabídnout. Obsahem individuálního akčního plánu je zejména stanovení 

postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti 

uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce, a to v souladu s dosaženou kvalifikací, 

možnostmi a schopnostmi uchazeče o zaměstnání. Uchazeč o zaměstnání je povinen 

poskytnout součinnost při vypracování individuálního akčního plánu a plnit podmínky v
v  r  1 2 3nem stanovene

Všem uchazečům o zaměstnání bude od 1.1.2009, jak uvádí tisková zpráva a zákon č. 

382/2008 Sb., umožněno požádat úřad práce o vypracování individuálního akčního plánu 

(IAP) na podporu jejich uplatnění na trhu práce. Úřadu práce je nově stanovena povinnost 

vypracovat individuální akční plán všem uchazečům o zaměstnání, kteří jsou vedeni v 

evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců. Uchazeči o zaměstnání se zároveň 

rozšiřuje povinnost poskytovat úřadu práce součinnost nejen při vypracování IAP, ale i při 

jeho aktualizaci a vyhodnocování.

123 pozn. -  od 1.1.2009 změna - § 33 odstavec 2 ZoZ zní: „Ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o 
zaměstnání na trhu práce slouží individuální akční plán. Individuální akční plán je  dokument, který 
vypracovává úřad práce za součinnosti uchazeče o zaměstnání. Obsahem individuálního akčního plánu je  
zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti 
uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Při určování obsahu individuálního akčního plánu se 
vychází z dosažené kvalifikace, zdravotního stavu, možností a schopností uchazeče o zaměstnání. Individuální 
akční plán vypracuje úřad práce vždy, pokud je  uchazeč o zaměstnání veden v evidenci uchazečů o 
zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců. Uchazeč o zaměstnání je  povinen poskytnout součinnost úřadu 
práce při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci a vyhodnocování, a to v termínech 
stanovených úřadem práce, a plnit podmínky v něm stanovené. “
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„ V této souvislosti se také zpřísňuje ustanovení umožňující vyřadit uchazeče o 

zaměstnání, který bez vážných důvodů nesplní výše uvedené povinnosti, z evidence 

uchazečů o zaměstnání. Stejně tak bude moci být z evidence uchazečů o zaměstnání 

vyřazen ten, kdo po 5 měsících vedení v této evidenci odmítne bez vážných důvodů 

nabízenou rekvalifikaci.

Dále navrhujeme, aby s ohledem na situaci na trhu práce nebyli za skupinu 

znevýhodněnou na trhu práce již  nadále považováni absolventi vysokých škol a mladí lidé 

do 25 let věku, ale aby se zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání věnovala jen  

mladým lidem do 20 let věku. “124

S ohledem na velmi rozsáhlou agendu, jež spadá do pracovní náplně pracovníků úřadů 

práce (poradců-zprostředkovatelů) a s ohledem na množství uchazečů o zaměstnání 

připadajících na jednoho pracovníka125 se domnívám, že zprostředkovatelé nebudou mít 

prostor pro individuální práci s jednotlivými uchazeči a na efektivní zpracování 

individuálních akčních plánů.

Pro skupinu tzv. „samozaměstnatelných“ uchazečů, kteří si většinou během krátké 

doby sami vyhledají vhodné pracovní místo není dle mého názoru vypracování IAP nutné. 

Často se umístí i dříve, než je jim IAP nabídnut, nebo ho odmítnou, protože věří ve vlastní 

síly. Pro aktuálně neumístitelné nemá dle mého názoru smysl IAP uzavírat, dokud se jejich 

momentální situace nezmění. Mohou to být i uchazeči s příslibem zaměstnání nebo ti, kteří 

budou nastupovat na mateřskou dovolenou, do vazby, do důchodu apod. Vhodnou 

skupinou pro uzavření IAP jsou ti uchazeči o zaměstnání, kteří nemají úplně jasno v tom, 

jak postupovat, případně jsou nejistí a určité vedení a spolupráce s úřadem práce jim 

pomůže. Spolupráci neodmítají a zaměstnání chtějí nalézt, potřebují však pomocnou ruku a 

určitou aktivizaci. Domnívám se také, že větší důraz na individuální práci s uchazeči o 

zaměstnání by měl být kladen v počátku doby jejich evidence (s výjimkou výše uvedené 

skupiny „samozaměstnatelných“ a neumístitelných uchazečů), v období prvních dvou nebo 

tří měsíců. Mohlo by tak dojít k zabránění tomu, aby uchazeči zůstávali v evidenci ještě 

déle. Předpokládám, že povinnost úřadů práce vypracovat individuální akční plán všem 

uchazečům o zaměstnání, jež jsou v evidenci uchazečů déle než pět měsíců, se do 

budoucna stane pouze formálním naplňováním litery zákona, čímž bude praktická

124 tisková zpráva MPSV
125 dle informací pracovníků Úřadu práce hl. m. Prahy, pobočka Praha 9 jde cca až o 400 evidovaných 
uchazečů na jednoho pracovníka
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využitelnost IAP minimální či dokonce žádná. Ztotožňuji se s pojetím individuálních 

akčních plánů dle pracovní diagnostiky Republikového centra vzdělávání126, které je 

uvedeno níže.

Navrhovaným změnám na pracovním trhu a názorům jednotlivých respondentů na 

tyto změny je věnováno několik otázek provedeného výzkumu (viz. praktická část 

diplomové práce). Otázku individuálních akčních plánů a jejich vypracovávání do 

budoucna jsem ve výzkumu rozebírala přímo s pracovníky a vedoucími pracovníky úřadu

práce.

Pracovní diagnostika a individuální akční plán
Republikové centrum vzdělávání, s.r.o je na základě pověření MPSV z 24. října 2005 

pověřeno k implementaci pracovní diagnostiky COMD1 pro potřeby služeb zaměstnanosti. 

Program COMDI® byl vyvíjen v rámci projektu Leonardo da Vinci v letech 1998 -  2001. 

Do projektu a jeho vývoje bylo zapojeno několik evropských zemí. Produkt byl v původní 

verzi dokončen, ověřen v pěti zemích a přeložen do pěti jazyků. Již před dokončením 

programu se na základě českých podmínek a potřeb začaly vyvíjet inovační verze.

V současné době jsou tyto verze označovány slovem modul a velkým písmenem127 

(modulový systém složený z různých testových baterií s ohledem na věk, pohlaví, úroveň 

dosaženého vzdělání a potřeb pro budoucí profesní orientaci). Některé moduly mají 

dokončenou standardizaci, jiné jsou ve fázi ověřování. V rámci programu PHARE-fondu 

Palmif pro roky 2000 až 2002 byl vyvinut produkt na bázi počítačové diagnostiky pro práci

126 http://www.rcv.cz/cz-42-pracovni-diagnostika-comdi-veize-6-0.html
127 Moduly pracovní diagnostiky COMDI:
Modul A - Je určen pro žáky základních škol ve věku 14 až 15 let, kteří se rozhodují jakým směrem 
orientovat svůj budoucí život, svou profesní kariérovou dráhu.
Modul B - Je určen pro klienty ÚP se zaměřením na dělnická povolání. Předpokladem je dokončené základní 
nebo střední vzdělání. Je méně vhodný pro klienty, kteří mají střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, 
nebo jsou absolventy škol s technicko - administrativním zaměřením.
Modul C - Je určen pro vycházející žáky středních škol s maturitními obory, nebo absolventy středních škol 
s maturitou, kteří se nemohou uplatnit ve svém oboru, nebo nemají dostatek odborné praxe.
Modul D - Speciální testová baterie zaměřená na jednu žádanou profesi, vhodná pro výběrová řízení při 
náboru pracovníků na dělnickou profesi.
Modul E - Presenční testová baterie zaměřená na Emocionální inteligenci, vhodná pro použití při presentaci 
COMDI s možností rychlého vyšetření a vyhodnocení momentální osobní uplatnilclnosti a připravenosti 
klienta pro život.
Modul F - Na základě zadání a objednávky sestavená testová baterie specielních testů zaměřených na výběr 
managerů a ostatních vedoucích pracovníků dle typů oborů a požadavků stanovených na určitou odbornost. 
Modul G - Vhodný pro žáky gymnázií a středních odborných škol před volbou jejich budoucí kariérové 
dráhy. Umožňuje zjistit profilování žáka střední školy pro možné další studium na vysokých a vyšších typech 
škol.
Modul T - Je zaměřen na vyhledávání talentů mezi žáky základních škol, s výhledem jejich dalšího rychlého 
rozvoje ve speciální přípravě.
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s klienty úřadů práce se zařazením COMDI Modul B, jako doplňující nástroj pro práci v 

APZ, IAP a další práci poradců úřadů práce při uplatňování a zařazování svých klientů na 

trhu práce.

Pracovní diagnostika, jejíž základ je tvořen počítačovým programem COMDI, je 

jedním z poradenských nástrojů služeb zaměstnanosti. Pomocí programu COMDI lze 

zhodnotit klientův zájem o profese a obory lidské činnosti, provést analýzu jeho osobnosti 

a zdravotních předpokladů a dle výsledků navrhnout možnou profesní orientaci. Výstupy z 

pracovní diagnostiky jsou pro poradce služeb zaměstnanosti jedním z podkladů pro 

individuální práci s uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání a pro sestavení 

individuálního akčního piánu v rámci programů prevence dlouhodobé 

nezaměstnanosti a dalších programů zaměstnanosti. Díky síťovému provedení programu 

je možno testování provádět současně na více počítačích, čímž se u skupinového šetření 

značně snižuje čas a náklady. Dle slov zaměstnanců ÚPP, pobočky Praha 9, tento program 

ÚP P9 nevyužívá.

Dle Metodické příručky modulu B 128 -  Práce s klientem dle IAP je individuální akční 

plán definován takto. V užším slova smyslu jde o písemnou dohodu o spolupráci mezi 

uchazečem o zaměstnání a poradcem úřadu práce. Obsahem je plánování činností, které 

vedou k aktivizaci klienta s cílem samostatně rozhodovat o řešení vlastní situace při 

hledání pracovního uplatnění. V širším slova smyslu chápeme IAP jako poradenský 

proces, kdy ke klientovi přistupujeme jako k individualitě a veškeré metody, formy a 

postupy volíme s ohledem na jeho osobnostní a pracovní potenciál.

IAP nelze s klienty uzavírat, aniž bychom znali jejich schopnosti, dovednosti, 

profesní zájmy, aspirace, očekávání atd. Nelze pak tedy oddělit dohodu o IAP od 

individuální práce s klientem.

Cílem IAP je dle Metodické příručky modulu B -  Práce s klientem dle IAP:

- Zajistit, aby každý uchazeč či zájemce o zprostředkování zaměstnání byl informován 

o všech službách úřadu práce. Poskytnout klientům ucelenou informaci o službách 

úřadu práce individuálně při jednání či skupinovou schůzkou. Seznámit klienty 

s časovým plánem: „ Co se s ním bude dít?“ (etapy práce s klientem).

- Zvýšit individuální přístup ke klientovi. Orientace na osobnost klienta (profesní, 

osobnostní a rodinná anamnéza), vedení rozhovoru, profesionální přístup ke 

klientům, osobní dotazník.

128 určen pro poradenské a zprostředkovatelské služby úřadů práce při uplatňováni svých klientů v dělnických 
povoláních - http://www.rcv.cz/user_files/dokument/docl 161522840.doc#_Toc87867724
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- Aktivizace klienta, naplánování činností, přenesení zodpovědnosti sám za sebe. 

Umění vést klienta tak, aby postupně převzal zodpovědnost za svou činnost či 

nečinnost v problému nezaměstnanosti. Formulovat svá přání, požadavky v tzv. 

„objednávku“, ubírat se postupnými kroky k cíli, aktivně navrhovat řešení.

- Umět použít ve své práci IAP. Při aktivizaci klienta a plánování postupných kroků 

využít jednu z forem poradenského procesu -  IAP. Časově plánovat, motivovat 

klienta a dovést až k dohodě mezi poradcem a klientem.

- Efektivně využívat jednotlivé nástroje APZ. Při plánování podpory klienta efektivně 

využívat nástroje APZ. Při volbě vhodného nástroje pracovat v týmu s ostatními 

útvary úřadu práce.

- Sledovat nabízené aktivity, vyhodnocovat jejich účinnost.

- Zvýšením individuální práce s klientem dosáhnout snížení počtu těch uchazečů o 

zaměstnání, kteří spadají do dlouhodobé nezaměstnanosti.

IAP je dle výše uvedené Metodické příručky modulu B -  Práce s klientem dle IAP 

určen klientům, kteří potřebují aktivizovat, protože svou nečinností směřují k dlouhodobé 

nezaměstnanosti; veškerou odpovědnost za svoji situaci přisuzují jiným a od jiných také 

očekávají řešení; zapomínají na časový průběh naplánovaných činností a potřebují písemný 

zápis, ale také tam, kde vycítíme, že forma písemného závazku bude jakýmsi 

vyvrcholením oboustranné spolupráce a prohloubí práci s klientem.

V příloze č. 13 diplomové práce je uveden příklad závěrů profesního šetření klienta 

programem COMDI B.

6.2.2.2.Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání

Hmotné zabezpečení (podpora v nezaměstnanosti) náleží uchazeči o zaměstnání při splnění 

stanovených podmínek ode dne podání písemné žádosti o podporu v nezaměstnanosti nebo 

ode dne zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, pokud uchazeč o zaměstnání požádá 

o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení 

zaměstnání nebo činností považovaných za náhradní doby zaměstnání. Nárok na podporu 

v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který splní podmínky dle § 39 ZoZ.

Vláda v oblasti podpory v nezaměstnanosti dle Tiskové zprávy (MPSV, duben a 

srpen 2008) navrhovala změnu kritéria pro splnění podmínky 12 měsíců zaměstnání nebo 

jiné výdělečné činnosti pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti, a to na dobu 

důchodového pojištění uchazeče o zaměstnání. Tato změna je obsažena v zákoně č. 

382/2008 Sb., který nabývá účinnosti dnem 1.1.2009. Vláda současně navrhovala a zákon
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č. 382/2008 Sb. stanovil i změnu procentní sazby poskytování podpory v nezaměstnanosti 

a s ní související zkrácení podpůrci doby, po kterou je poskytována.

Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění stanovených

podmínek po podpůrci dobu. Podpůrci doba se oproti stávající právní úpravě zkracuje o 1

měsíc. To znamená, že činí u uchazeče o zaměstnání:

- do 50 let věku 5 měsíců,

- od 50 do 55 let věku 8 měsíců,

- nad 55 let věku 11 měsíců.

Rozhodující pro délku podpůrci doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni 

podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Po uplynutí podpůrci doby je uchazeč o 

zaměstnání hmotně zabezpečen podle předpisů o sociálním zabezpečení.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví na základě průměrného měsíčního 

čistého výdělku, kterého bylo dosaženo v posledním ukončeném zaměstnání, nebo z 

posledního vyměřovacího základu přepočteného na jeden kalendářní měsíc, pokud uchazeč 

o zaměstnání naposledy vykonával činnost jako OSVČ. Výše podpory v nezaměstnanosti 

bude tedy od 1.1.2009 činit:

- 65% průměrného měsíčního výdělku dosaženého v posledním zaměstnání po dobu

prvních dvou měsíců,

- po dobu dalších dvou měsíců ve výši 50%,
o ř v, 129- a po zbytek podpůrci doby ve výši 45%

Tato opatření by měla lépe motivovat uchazeče o zaměstnání, aby se v co možná 

nejkratší době opětovně začlenili na trh práce.

Vláda dále navrhovala a zákonem č. 382/2008 Sb. bylo přijato, že podpora v 

nezaměstnanosti nebude přiznána uchazeči o zaměstnání, který v posledních šesti měsících 

před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážných důvodů opakovaně, tj. 

nejméně dvakrát, sám ukončil vhodné zaměstnání, které mu zprostředkoval úřad práce. 

Jedná se o opatření, kterým má být zabráněno účelovým nástupům do zprostředkovaného 

zaměstnání a jejich opakovanému ukončování bez vážných důvodů jenom proto, aby 

uchazeč o zaměstnání vykazoval součinnost s úřadem práce.

Podpora v nezaměstnanosti je v každém členském státě EU jinak veliká a poskytována po 

různě dlouhou dobu. V případě, že občan nenastoupí do zaměstnání do zákonem stanovené

129 oproti stávajícím 5 0 %  příjmů po dobu prvních tří měsíců nezaměstnanosti a 4 5 %  příjmů po zbývající 
dobu.
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doby, nemá již na podporu v nezaměstnanosti nárok a je odkázán na sociální dávky (jsou 

mnohem nižší než poskytovaná podpora v nezaměstnanosti a jejich výše závisí ve většině 

zemí na finanční situaci rodiny, hmotném zajištění, počtu členů v domácnosti a řadě jiných 

aspektů)130.

6.2.3. Nástroje AKTIVNÍ politiky zaměstnanosti
Aktivní politikou zaměstnanosti (APZ) se rozumí souhrn opatření směřujících k zajištění

rovnováhy na trhu práce. Aktivní politika zaměstnanosti je zabezpečována z 

prostředků účelově určených na politiku zaměstnanosti. V rámci této aktivní politiky 

můžeme rozlišit programy a opatření regionálního a celostátního charakteru, a dále 

pak mezinárodní programy zaměstnanosti. APZ můžeme také v souladu s pozitivním 

právem označit jako souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně 

zaměstnanosti. Zdůrazněme, že zákon o zaměstnanosti správně nehovoří o opatřeních 

majících za cíl maximální zaměstnanost nýbrž maximálně možnou zaměstnanost, tudíž je 

tu brána v potaz sociální realita.

Aktivní politiku zaměstnanosti primárně zabezpečuje MPSV a úřady práce, nikoliv 

však absolutně, jelikož podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími 

subjekty (např.neziskové organizace).

Součástí státní politiky zaměstnanosti je podpora zřizování nových pracovních míst 

poskytováním příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, i 

uchazečům samotným. Jedná se zejména o následující opatření (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.

Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je i poradenství a cílené programy k řešení 

zaměstnanosti.

130 srovnání výše podpory v nezaměstnanosti v jednotlivých zemích EU - 
http://www.astride.estranky.cz/clanky/nezarazene/nezamestnanost
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6.2.3.1 .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 získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající 

kvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. 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 byly dle slov vedoucího oddělení implementace ESF ÚPP jednou 

z aktivit, kterou v sobě zahrnovaly všechny projekty, které byly realizovány v rámci JPD 3 

v opatření 1.1.

Od 1.1.2009 mohou rekvalifikaci dle § 108 odst. 2 zákona č. 382/2008 Sb., kterým se 

mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony provádět pouze:

a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona,

b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního 

předpisu,

c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení, 

nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního 

předpisu5, nebo

d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu.

6.2.3.2.Investiční pobídky

Investiční pobídky jsou dle § 111 ZoZ nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti, kterým se 

u zaměstnavatele, kterému bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky podle 

zvláštního právního předpisu131, hmotně podporuje:

- vytváření nových pracovních míst,

- rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců.

131 Zákon č. 72/2000 Sb.. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních 
pobídkách), ve znění pozdějších předpisů.
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6.2.3.3.Veřejně prospěšné práce

Veřejně prospěšné práce (VPP) vymezuje § 112 ZoZ. VPP jsou časově omezené pracovní 

příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných 

budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch 

státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, vytvořené především pro obtížně 

umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované ÚP. Cílem a 

hlavním přínosem tohoto nástroje APZ je zejména udržení a obnovení základních 

pracovních návyků, motivace k práci a získání finančních prostředků z pracovní činnosti, 

nikoliv ze sociálních podpor nebo podpor v nezaměstnanosti. 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.

Tato část aktivní politiky zaměstnanosti umožňuje zapojit nejproblematičtější 

uchazeče o zaměstnání (nízká kvalifikace, sociální nezakotvenost). Závisí však na vůli 

starostů měst a obcí daná pracovní místa vytvořit. Obecně lze říci, že tato forma zapojení 

zejména dlouhodobě nezaměstnaných má větší podporu v menších lokalitách, kde zároveň 

umožňuje společenskou kontrolu hůře společensky přizpůsobivých občanů.

6.2.3.4.Společensky účelná pracovní místa

Účel a charakteristika vytváření nebo vyhrazování společensky účelných pracovních míst 

(dále jen SÚPM) je vymezena § 113 ZoZ. Cílem poskytnutí příspěvku na zřízení nebo 

vyhrazení SÚPM je obsazení míst uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit jiným 

způsobem pracovní umístění, včetně zahájení samostatně výdělečné činnosti uchazečem. 

Jedním z předpokladů tvorby SÚPM a jejich efektivního využití je nízký stav nabídky 

volných pracovních míst z hlediska profesního nebo územního.

SÚPM se rozumí pracovní místo, které zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na 

základě písemné dohody s ÚP na dobu sjednanou v dohodě a je obsazováno uchazeči 

evidovanými úřadem práce, kterým nelze zajistit jiným způsobem pracovní uplatnění, nebo 

nově zřízené pracovní místo pro uchazeče o zaměstnání evidovaného ÚP, který začne 

vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Na příspěvek k úhradě nákladů při zřízení nebo vyhrazení SÚPM není právní nárok.
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ÚP jej může poskytnout ve formě návratného příspěvku, příspěvku na úhradu úroků z 

úvěrů, jiného účelově určeného příspěvku, částečné nebo plné úhrady vyplacených 

mzdových nákladů, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejného zdravotní pojištění.

6.2.3.5. Další opatření APZ

Mezi další opatření aktivní politiky zaměstnanosti se řadí překlenovací příspěvek, 

příspěvek na dopravu zaměstnanců, příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu na 

nový podnikatelský program a opatření APZ na podporu zaměstnávám osob se zdravotním 

postižením.

Překlenovací příspěvek a příspěvek na dopravu zaměstnanců se zákonem č. 382/2008 

Sb. od 1.1.2009 ruší.

Příspěvek na zapracování může úřad práce poskytnout dle § 116 ZoZ zaměstnavateli 

na základě dohody, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o 

zaměstnání, kterému je při zprostředkování zaměstnání věnována zvýšená péče (dle § 33 

ZoZ). Maximální doba poskytování příspěvku je 3 měsíce a může činit měsíčně nejvýše 

polovinu minimální mzdy. Zaměstnavateli tento příspěvek nenáleží v době nepřítomnosti 

zapracovávaného pracovníka.

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program je dle § 117 ZoZ určen 

zaměstnavateli, který přechází na nový výrobní program a nemůže pro své zaměstnance 

zabezpečit práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Přechodem na nový 

podnikatelský program se rozumí taková změna výroby nebo poskytování služeb, při které 

dochází k zásadním 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.

Mezi opatření APZ na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením patří 

chráněné pracovní místo132 a a chráněná pracovní dílna pro osoby se zdravotním 

postižením133. Mezi další opatření k zaměstnávání osob se zdravotním postižení patří dle 

části třetí zákona o zaměstnanosti příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním

132 dle § 75 ZoZ takové pracovní místo, které vytvořil zaměstnavatel pro osobu se zdravotním postižením na 
základě písemné dohody s úřadem práce.
133 dle § 76 ZoZ pracoviště zaměstnavatele, ve kterém pracuje v průměrném přepočteném stavu nejméně 60% 
zaměstnanců se zdravotním postižením a které bylo vymezeno na základě dohody s úřadem práce.
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postižením134 a pracovní rehabilitace135. Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména 

poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné 

činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, 

zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných 

podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Lze jí tedy považovat za 

obdobné opatření, které je vhodným nástrojem i pro skupinu dlouhodobě nezaměstnaných 

osob. Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální 

plán pracovní rehabilitace s ohledem na její zdravotní způsobilost, schopnost vykonávat 

soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost a kvalifikaci a s ohledem na situaci 

na trhu práce; přitom vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny (§ 7 odst. 5). U 

sociální rehabilitace nedochází od 1.1.2009 zákonem č. 382/2008 Sb. k žádným změnám.

6.2.4. Cílené programy k řešení zaměstnanosti
Problémy obecního, okresního, krajského a celostátního charakteru v oblasti zaměstnanosti

mohou být dle § 120 ZoZ řešeny prostřednictvím cílených programů, včetně

mezinárodních programů s mezinárodní účastí a programů financovaných v rámci 

Strukturálních fondů Evropského společenství a dalších programů Evropského 

společenství.

Cíleným programem se rozumí soubor opatření zaměřených ke zvýšení možnosti 

fyzických osob nebo jejich skupin uplatnit se na trhu práce, součástí programu je stanovení 

podmínek pro jeho provádění a harmonogram čerpání. Cílené programy celostátního 

charakteru schvaluje vláda České republiky a programy obecního, okresního a krajského 

charakteru ministerstvo.

Cíleným programem je i program na podporu obnovy nebo technického zhodnocení 

hmotného investičního majetku, který slouží k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním 

postižením; v rámci tohoto programu může být zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 

50 % osob se zdravotním postižením poskytnut příspěvek až do výše 70 % pořizovací ceny 

tohoto majetku.

Při plnění cílených programů mohou úřady práce spolupracovat i s jinými subjekty 

neboje mohou na základě smluvního vztahu zajišťovat prostřednictvím jiných právnických

134 dle § 78 ZoZ se poskytuje zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50% osob se zdravotním postižením 
z celkového počtu svých zaměstnanců. V souvislosti se změnou zákona o zaměstnanosti dochází ke změnám 
v ustanoveních týkajících se příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
135 dle § 69 ZoZ souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním 
postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené.
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nebo fyzických osob. Součástí dohody o zajišťování cíleného programu je i ujednání o 

příspěvku právnické nebo fyzické osobě za zajištění cíleného programu.

U cílených programů k řešení zaměstnanosti dle § 120 ZoZ nedochází zákonem č. 

382/2008 Sb. od 1.1.2009 k žádným změnám.

6.2.4.1. Institut trhu práce v Praze

Institut trhu práce (ITP) -  podpůrný systém služeb zaměstnanosti byl pilotní systémový 

projekt realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Systémový projekt Institut 

trhu práce byl zaměřen na zkvalitnění, rozšíření a modernizaci služeb zaměstnanosti a 

zlepšení dostupnosti těchto veřejných služeb.

Získané poznatky projektu umožní zpracování konečného výstupu projektu v podobě 

variant návrhu řešení systémového řízení služeb zaměstnanosti se zaměřením na potřeby 

klientů, zvýraznění pojetí služeb a koncepční ho řízení jejich efektivity.

Institut trhu práce Praha - podpůrný systém služeb zaměstnanosti v hl. m. Praze (dále 

jen ITP Praha) byl systémový projekt realizovaný v rámci operačního programu JPD 3. 

Projekt je v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) realizován v 

pěti krajích: Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj, Ústecký 

kraj. ITP Praha je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 

České republiky a je zaměřen na podporu politiky zaměstnanosti na území hl. m. Prahy.

Konečným příjemcem dotace bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor 

45, partnery projektu jsou Hospodářská komora ČR a Úřad práce hl. m. Prahy. Role 

partnera ÚPP spočívala v činnostech vedoucích k rozšíření a prohloubení poradenských a 

zprostředkovatelských služeb úřadu práce za současné jejich racionalizace, s důrazem na 

zvýšení rozsahu i kvality informací poskytovaných úřadem uchazečům a zájemcům o 

zaměstnání a následné zjištění předpokladů, zájmů a schopností uchazečů a zájemců se 

zaměřením na zvýšení možností a urychlení jejich návratu na trh práce.

Cílem projektu bylo zkvalitnění a prohloubení služeb zaměstnanosti v hlavním městě 

Praze a zvýšení jejich dostupnosti. Blíže o cílech ITP na webových stránkách projektu.'36

V rámci realizace výzkumu k praktické části diplomové práce jsem měla možnost hovořit 

s vedoucími pracovníky Úřadu práce hl. m. Prahy, pobočky Praha 9. Byla jsem seznámena 

s předběžnými závěry a výstupy projektu ITP. Výstupem projektu by dle slov vedoucího

136 http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf7projekty/itp
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oddělení poradenství a zprostředkování (ÚP hl. m Praha, pobočka Praha 9) mělo být 

projekt tzv. Zónové poradenství, které by se mělo později promítnout i v zákoně o 

zaměstnanosti. Vletech 2009-2011 by mělo na pěti až deseti úřadech práce proběhnout 

pilotní odzkoušení záměru Zónového poradenství, vletech 2011-2015 by mělo dojít 

k plošnému odzkoušení.

Uchazeči o zaměstnání na úřadech práce budou rozděleni do tří zón.

1. zóna -  tzv. samoobslužná -  počítá se v ní se zapojením aktivních uchazečů o 

zaměstnání, kteří ovládají počítač, ví, čeho chtějí dosáhnout, jsou motivovaní, umí si 

sami vyhledávat nabídky zaměstnání apod. Budou se dělat například i náborové dny.

2. zóna -  poradenství -  zde je počítáno s realizací individuálního a skupinového 

poradenství. Stále se předpokládá účast motivovaných uchazečů o zaměstnání, v 

této zóně je počítáno především s účastí osob na konci nebo po skončení rodičovské 

dovolené, osob pečujících o postiženého či nemocného člena rodiny, mladí lidé 

s malou praxí apod.

3. zóna -  specializované poradenství -  je připravena pro nemotivované uchazeče. 

Počítá se s využíváním individuálních akčních plánů, docházet bude 

k individuálnímu i skupinovému poradenství, realizována bude pracovní a bilanční 

diagnostika, zjišťován bude zdravotní stav uchazečů apod.

6.2.5. Analýza nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti pro dlouhodobě 

nezaměstnané v 1. pololetí 2008 v Praze

Dle Zprávy-Praha 2008 jsou rekvalifikace jako součást dalšího profesního vzdělání a 

poradenské služby nedílnou a významnou složkou aktivní politiky zaměstnanosti. Význam 

poradenských a vzdělávacích programů, motivačních a aktivizačních činností vedoucích ke 

zvýšení zaměstnatelnosti je nepochybný vzhledem k prodlužující se délce evidence a 

počtu opakovaných evidencí. Spolupráce útvarů poradenství, rekvalifikace, 

zprostředkování a trhu práce mezi centrálním a pobočkovými pracovišti byla nezbytná 

zejména v souvislosti s implementací vysokého počtu (106) projektů ESF v rámci JPD 3.

Z výsledků zveřejněných ve Zprávě-Praha 2008 však vyplývá, že rekvalifikace 

nejsou pro skupinu dlouhodobě nezaměstnaných účinným nástrojem. Čím delší je doba 

evidence uchazeče, tím jsou rekvalifikace méně účinné. Při sledování evidence uchazečů 

do 12 měsíců po rekvalifikaci vyplývá, že se s mnohem větší účinností umístí uchazeči 

s kratší délkou evidence před rekvalifikací než uchazeči, u kterých délka evidence byla 

delší než 9 měsíců. Dle Zprávy projekty ESF významně pomáhají při řešení situace obtížně
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umístitelných a dlouhodobě evidovaných uchazečů, jejichž podíl na celkovém počtu 

evidovaných je dosti významný. Pomáhají tak svou komplexností - poradenskými, 

vzdělávacími a podpůrnými aktivitami

Pro skupinu dlouhodobě nezaměstnaných se jako jeden z nejúčinnějších nástrojů jeví 

veřejně prospěšné práce, které umožňují zapojit nejproblematičtější uchazeče o 

zaměstnání. V průběhu 1. pololetí 2008 bylo dle Zprávy-Praha 2008 (str. 80) zřízeno 37 

míst VPP, určených zejména pro uchazeče se základním, popř. neukončeným vzděláním, 

obtížně umístitelné, se zaměřením např. na úklidové práce, údržbu veřejné zeleně, 

nakládání komunálního odpadu, metařské práce. Na VPP bylo v průběhu 1 pololetí r. 2008 

umístěno celkem 48 uchazečů (z toho 16 žen). Na realizaci tohoto nástroje bylo 

vynaloženo celkem 2.554 tis. Kč. K 30.6.2008 bylo aktivních 41 míst VPP a na nich bylo 

umístěno 38 uchazečů (12 žen). VPP jsou charakteristická obměnou pracovníků, což je 

dáno jejich zaměřením i určením. Jak uvádí Zpráva-Praha 2008 (str. 79), z celkových 

výdajů na APZ, k 30.6.2008 ve výši 13.867 tis. Kč (bez ESF) připadá největší podíl na 

podporu SÚPM, na zaměstnávání OZP, na rekvalifikace a spolu s veřejně prospěšnými 

pracemi.

U skupiny zdravotně handicapovaných nezaměstnaných se jeví opatření 

k zaměstnávání osob se zdravotním postižení jako relativně účinná.

Model příležitostného zaměstnání

Veřejně prospěšné práce lze vnímat jako jeden z účinných nástrojů pro skupinu 

dlouhodobě nezaměstnaných. Jako jakousi obdobou veřejně prospěšných prací a jako 

možný nástroj pro dlouhodobě nezaměstnané lze chápat tzv. příležitostné zaměstnání.

Příležitostné zaměstnání je definováno v § 6 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském 

pojištění zaměstnanců (ZNP) dvojím způsobem. Jednak v závislosti na době trvání 

zaměstnání a na tom, zda se jedná o nahodilé jednorázové zaměstnání. Dále v závislosti na 

rozsahu činnosti v něm vykonávané, a to i v případě, že trvá déle než sedm kalendářních 

dnů.

1. Nahodilé jednorázové zaměstnání - Podle § 6 odst. 1 ZNP se za příležitostné 

považuje nahodilé jednorázové zaměstnání, které podle ujednání nemá trvat a ani 

netrvalo déle než sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích. ZNP ani prováděcí 

předpisy dle Kalinové (2005)137 nestanoví bližší definici pojmu „nahodilé

137 Lidmila Kalinová, časopis Národní pojištění - http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/arcliiv- 
vydanych-cisel/clanky/casopis-narodni-pojisteni-c-6-2005-clanek-2.htm
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jednorázové zaměstnání“. Lze však dovodit, že nahodilým jednorázovým 

zaměstnáním nemůže být zaměstnání, které se u téhož zaměstnavatele opakuje. 

Nahodilým jednorázovým zaměstnáním je tedy takové zaměstnání, které nemá trvat 

ani netrvalo déle než sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích, jestliže doba od 

skončení předchozího zaměstnání do nástupu nového zaměstnání u téhož 

zaměstnavatele činila aspoň šest měsíců. Při splnění podmínky, že zaměstnání je 

kratší než osm dnů, a i podmínky jeho „nahodilosti a jednorázovosti“, jde vždy o 

příležitostné zaměstnání bez ohledu na výši dosažených či sjednaných příjmů.

2. Zaměstnání malého rozsahu - Podle § 6 odst. 2 ZNP se za příležitostné považuje též 

zaměstnání, jehož obsahem je pouze pracovní činnost malého rozsahu, tj. zejména 

zaměstnání, v němž započitatelný příjem nedosahuje ani 400 Kč za kalendářní měsíc. 

Přitom započitatelným příjmem se rozumí mzda, plat a další příjmy, které se zahrnují 

do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení podle 

zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, v platném znění. Takovéto zaměstnání je příležitostným, i 

když trvá déle než sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích, jestliže příjem 

nedosahuje ani 400 Kč za kalendářní měsíc.

Podle ustanovení § 5 písm. d) ZNP, jsou zaměstnanci, kteří vykonávají pouze 

příležitostné zaměstnání vyňati z účasti na nemocenském pojištění.

Ze zkušenosti pracovníků projektu Aktivizace138 vyplývá, že příležitostná zaměstnání jsou 

vhodným nástrojem pro skupinu dlouhodobě nezaměstnaných, zejména pak 

nízkokvalifíkovaných osob a osob se záznamem v rejstříku trestů. Příležitostné zaměstnání 

se svou podmínkou nahodilosti a jednorázovosti, spolu s možností výplaty odměny za 

provedenou práci hned po jejím odvedení, je pro tuto skupinu nezaměstnaných velice 

motivační.

Otázkou však zůstávají další technické podmínky spojené s nabídkou příležitostných 

prací. S ohledem na osobnostní charakteristiky některých dlouhodobě nezaměstnaných, o 

to více pak těch, kteří mají záznam v rejstříku trestů, je potřeba zajistit kontrolu 

příležitostných zaměstnanců při výkonu práce. Jak je uvedeno výše, VPP bývají často 

zaměřeny např. na úklidové práce, údržbu veřejné zeleně, nakládání komunálního odpadu, 

metařské práce. Příležitostného zaměstnání je využíváno ve stejných či obdobných

138 projekt Aktivizace pracovniho potenciálu sociálně znevýhodněných občanů (dále jen Aktivizace) - 
http://www.aktivizace.cz/cz/aktivizace
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oblastech. Při údržbě veřejné zeleně je dnes využíváno rozličných technických přístrojů, 

např. křovinořezy, elektrické nůžky apod. Je tedy potřeba mít k dispozici zaměstnance, 

který bude s příležitostně nezaměstnanými například z řad dlouhodobě nezaměstnaných „v 

terénu“ a bude dohlížet jednak na kvalitu odvedené práce, na bezpečnost při jejím výkonu 

a na pracovní pomůcky a materiál svěřený příležitostným zaměstnancům.

6.2.6. Podpora zaměstnanosti mimo rámec aktivní politiky 
zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí mimo rámec aktivní politiky zaměstnanosti
v *139 i ' •zabezpečované úřady práce, realizuje tři druhy podpor zaměstnanosti ve spoluprací s 

Ministerstvem průmyslu a obchodu a Agenturou pro podporu podnikání a investic 

Czechlnvestem.

1) Investiční pobídky v gesci MPSV. MPSV má v gesci dvě z pěti investičních pobídek, 

a to podporu tvorby nových pracovních míst a podporu školení a rekvalifikace 

zaměstnanců.

2) Rámcový program pro podporu rozvoje technologických center a strategických 

služeb. Cílem Programu je podpora hospodářského rozvoje ČR formou podpory 

projektů do progresivních technologií a aktivit s vysokou přidanou hodnotou, 

vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti inovací, informačních 

technologií a strategických služeb, podpora vytváření nových pracovních míst a 

podpora zvyšování a změny kvalifikace zaměstnanců.

3) Program pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce 

postižených nezaměstnaností. Cílem Programu je podpora tvorby nových pracovních 

míst v regionech České republiky, které jsou nejvíce postiženy nezaměstnaností, 

formou podpory projektů směřujících do zpracovatelského průmyslu (včetně fondově 

méně náročných výrob a služeb), případně některých druhů strategických služeb, 

prostřednictvím kterých dojde k zavedení nové činnosti nebo rozšíření činnosti 

stávající, s následným vytvořením nových pracovních míst.

6.3.Sociálně-právní nástroje

Následující kapitola je věnována výčtu sociálně-právních nástrojů pro dlouhodobě 

nezaměstnané. Zaměřuje se především na zabezpečení sociálními dávkami, které nastupuje

139 http ://portal. mpsv.cz/sz/zamest/dotace/podporazamestnanosti
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po uplynutí podpůrci doby pro pobírání podpory v nezaměstnanosti. Zmiňována je také 

služba sociální rehabilitace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jako jeden 

z nástrojů řešení dlouhodobé nezaměstnanosti.

6.3.1. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Systém pomoci v hmotné nouzi je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými

příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních 

potřeb. Je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení. 

Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, 

popřípadě se práci vyhýbá.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi (ZHN) stanovuje sedm situací spojených 

s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými 

událostmi. Napomáhá řešení některých nárazových životních situací. Stanovuje, že každá 

osoba má nárok na poskytnutí základních informací, které vedou nejenom k řešení její 

současné situace, ale i k předcházení vzniku hmotné nouze. Nedílnou součástí pomoci 

v hmotné nouzi je sociální práce s klienty.

Při posuzování toho, zda je osoba v hmotné nouzi jde v zásadě o stav, kdy osoba či 

rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují 

uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně 

si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit a vyřešit tak svoji nelehkou situaci 

vlastním přičiněním.

Osoba, která není v hmotné nouzi je dle § 3 ZHN osoba, která:

- není v pracovním nebo obdobném vztahu ani nevykonává samostatnou výdělečnou 

činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání140,

- je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 12 měsíců, nemá nárok na 

podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci, ani na mzdové nároky 

podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o 

změně některých zákonů, a odmítla bez vážných důvodů vykonávat veřejně 

prospěšné práce nebo krátkodobé zaměstnání, které odpovídá jejímu zdravotnímu 

stavu a dopravní dosažitelnosti zaměstnání, anebo odmítla účast v cíleném programu 

k řešení zaměstnanosti,

- prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním141,

140 s výjimkou osob uvedených v § 11 odst. 3 ZHN
141 § 11 ZHN
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- je osobou samostatně výdělečně činnou nebo spolupracující osobou a její příjem 

po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, 

že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění, a proto nemá dávky z tohoto pojištění,

- a jiné ....

Orgán pomoci v hmotné nouzi může v odůvodněných případech rozhodnout, že 

osobou v hmotné nouzi není osoba, jejíž celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, 

že jí mohou i po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení zaručit dostatečné zajištění její 

výživy a ostatních základních osobních potřeb a toto zajištění lze na ní spravedlivě žádat.

Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou příspěvek na živobytí, doplatek na 

bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Příspěvek na živobytí je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která řeší 

nedostatečný příjem osoby/společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných 

osob je dán zákonem o životním a existenčním minimu. Vzhledem k tomu, že v praxi 

dochází k různým situacím, které jsou zcela individuálního charakteru, má orgán pomoci 

v hmotné nouzi možnost z okruhu společně posuzovaných osob některou osobu vyloučit.

Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení 

přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí. 

Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její 

snahy a možností. Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčítají. 

Částka živobytí se odvíjí od částek životního a existenčního minima. Částka živobytí u 

osoby, která není zaměstnána nebo jinak výdělečně činná po dobu delší než 12 měsíců, činí 

částku existenčního minima. Toto neplatí u osoby, která dosáhla věku 55 let nebo je 

poživatelem částečného invalidního důchodu nebo je rodičem osobně pečujícím o dítě ve 

věku do 12 let.

Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny 

a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení142. Ke zvýšení 

částky na živobytí dochází u hodnocení snahy zvýšení příjmu vlastní prací (§ 25 ZHN), u 

osoby hledající zaměstnání (§30 ZHN) a u osoby při dlouhodobém setrvání ve stavu 

hmotné nouze (§31 ZHN).

Při hodnocení snahy zvýšení příjmu vlastní prací se zvyšuje částka živobytí o

142 Přiměřené náklady na bydlení jsou náklady na bydlení, maximálně však do výše 30%, v Praze 35%, 
příjmu osoby či rodiny
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polovinu částky rozdílu mezi životním minimem osoby143 a existenčním minimem osobě, 

která má příjem z výdělečné činnosti a prokazatelně se snaží využít možnosti zvýšení 

příjmu vlastní prací144. Částka na živobytí se zvyšuje o 30% částky rozdílu mezi životním 

minimem osoby a existenčním minimem osobě, která je uchazečem o zaměstnání. Pokud 

se tato osoba prokazatelně snaží využít další možnosti zvýšení příjmu vlastní prací145, 

zvyšuje se příspěvek o dalších 20% částky rozdílu mezi životním minimem osoby a 

existenčním minimem.

Další možností vedoucí ke zvýšení částky živobytí osoby hledající zaměstnání je dle 

Metodického pokynu (MPSV, 2006)146 zvýšení z důvodu faktické existence nákladů 

spojených s hledáním zaměstnání. Jde opět o jeden z motivačních prvků zaměřených na 

zvýšení příjmu vlastní prací. Praxe ukazuje, že osoba, která aktivně hledá zaměstnání, má 

zvýšené výdaje spojené s úhradou nákladů za dopravu, telefony a korespondenci se 

zaměstnavateli, výpisy z rejstříku trestů, fotografie, poplatky za lékařské prohlídky apod. S 

ohledem na náročnost případného prokazování jednotlivých výdajů byla zvolena cesta 

zvýšením částky živobytí o pevně stanovenou částku, a to o 300 Kč. Skutečnost, že osoba 

má prokazatelné výdaje spojené s hledáním zaměstnání, lze hodnotit současně s 

prokazováním vlastní snahy o zvýšení příjmu vlastní prací.

Částka živobytí osoby se zvyšuje o 600 Kč u osoby, která je podle vyjádření úřadu 

práce osobou, která vyžaduje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, po roce 

nepřetržitého vedení v evidenci uchazečů a po roce současného pobírání příspěvku na 

živobytí.

Doplatek na bydlení je dávkou pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními 

příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit 

odůvodněné náklady na bydlení. Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce 

bytu, který užívá byt a jehož příjem/příjem společně posuzovaných osob je po úhradě 

odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka jeho živobytí/částka živobytí společně 

posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení je 

stejný jako pro účel příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. Podmínkou 

nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí a nárok 

na příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory. Doplatek na bydlení lze přiznat

143 § 2 nebo 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
144 § 12 ZHN
145 podle § 12 odst. 2 písm. a) a c) ZHN
146 Metodický pokyn č. 2/2006 k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 
165/2006 Sb.; MPSV, 2006 - http://projekty.osu.cz/metakor/dok/zakon-lll_2006-mp2.pdf
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(s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), i osobě, které příspěvek 

na živobytí nebyl přiznán, protože její příjem/příjem společně posuzovaných osob přesáhl 

částku živobytí osoby/společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl l,3násobek této částky.

Nárok na doplatek na bydlení nevznikne, pokud osoba bez vážného důvodu odmítne 

možnost levnějšího přiměřeného bydlení, o které je povinna požádat obec. Toto neplatí pro 

osoby starší 70 let a pro osoby obývající byt zvláštního určení, byt v domech zvláštního 

určení a byt, na jehož úpravu byl poskytnut příspěvek na úpravu bytu.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi pamatuje i na specifické situace spojené s bydlením.

V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi rozhodnout, 

že za nájemce považuje pro účely doplatku na bydlení i osobu dlouhodobě užívající jinou 

než nájemní formu bydlení. Nárok na doplatek na bydlení má také nezletilé nezaopatřené 

dítě, které je v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež 

nebo které žije v náhradní rodinné péči, na které přešlo vlastnictví nebo nájem bytu a dítě 

nemá dostatečný příjem nebo majetek k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení.

Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů 

na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala 

osobě či rodině částka živobytí. Výše doplatku na bydlení se vypočte tak, že se od částky 

odůvodněných nákladů na bydlení připadajících na kalendářní měsíc (snížené o příspěvek 

na bydlení náležející za předchozí kalendářní měsíc) odečte částka, o kterou příjem 

osoby/společně posuzovaných osob (včetně vyplaceného příspěvku na živobytí) převyšuje 

částku živobytí osoby/společně posuzovaných osob.

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc 

v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy není osoba v hmotné nouzi, aleje 

jí vhodné bezprostředně poskytnout pomoc. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví 

několik situací, v nichž lze tuto dávku pomoci v hmotné nouzi poskytnout.

První situací je ta, kdy osoba neplní podmínky hmotné nouze, ale kvůli nedostatku 

finančních prostředků jí hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která 

doplní příjem osoby do existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního 

minima).

Druhá situace, v níž lze poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc, je spojena 

s vážnou mimořádnou událostí. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, 

která není v hmotné nouzi a kterou postihne vážná mimořádná událost a celkové sociální a 

majetkové poměry této osoby jí neumožňují překonat událost vlastními silami. Takovou 

událostí je např. živelní pohroma (povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy,
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zemětřesení apod), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová 

havárie. Maximální výše dávky činí 15násobek částky životního minima jednotlivce.

Další situací, v níž lze poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc, je situace, kdy 

osoba není v hmotné nouzi, ale nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním 

a majetkovým poměrům dostatečné prostředky:

- k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením 

správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu 

rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného 

v případě ztráty peněžních prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou 

noclehu; výše dávky se stanoví s ohledem na konkrétní výdaj;

- na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních 

předmětů dlouhodobé potřeby a na základní vybavení domácnosti a odůvodněných 

nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte; 

výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých 

dávek nesmí překročit v kalendářním roce lOnásobek částky životního minima 

jednotlivce;

Poslední situace se týká osob, které nemohou v daném čase, s ohledem 

na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků, úspěšně řešit svoji 

situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Jde zejména o osobu, která:

- je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo

- je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, 

psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo

- je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo 

z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo

- nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou 

bez přístřeší, nebo

- je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

V tomto případě lze poskytnout dávku až do výše 1 000 Kč. Součet dávek 

poskytnutých v kalendářním roce nesmí přesáhnout 4násobek částky životního minima 

jednotlivce. Tuto dávku poskytuje obecní úřad obce s rozšířenou působností.

O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je pověřené obecní úřady.

Okruh příjmů, které se berou v úvahu při posuzování nároku nadávku a její výši, je 

stanoven v zákoně o životním a existenčním minimu. Nicméně zákon o pomoci v hmotné
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nouzi stanoví v § 9 určité odchylky. Příjem se zjišťuje zpravidla za období tří kalendářních 

měsíců před podáním žádosti o dávku.

Nedostatečný příjem je pouze jednou z podmínek hmotné nouze, podstatné je, že 

osoba/společně posuzované osoby si ho nemohou zvýšit vlastním přičiněním. Zvýšením 

příjmu vlastním přičiněním se dle § 11 ZHN rozumí zvýšení příjmu vlastni prací, řádným 

uplatněním nároků a pohledávek a prodejem nebo jiným  využitím majetku.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi blíže stanoví, co se rozumí jednotlivými formami 

vlastního přičinění, stanoví i situace, okruh osob, u nichž se některá forma vlastního 

přičinění nevyžaduje, a vliv snahy osoby na nárok na dávku a její výši. Zákon v § 11 odst. 

3 ZHN dále stanoví, u kterých osob se při posuzování hmotné nouze nezkoumá možnost 

zvýšit si příjem vlastní prací.

Jako možnost zvýšení příjmu vlastní prací se dle § 12 ZHN posuzuje započetí 

výdělečné činnosti u osoby nepracující, zvýšení rozsahu a intenzity výdělečné činnosti, 

možnosti vykonávat lépe placenou výdělečnou činnost.

Za projevenou snahu o zvýšení příjmu vlastní prací se považuje:

a) prokázaná vlastní snaha o zvýšení příjmu z výdělečné činnosti ve smyslu odstavce 1, 

zejména využitím služeb agentur práce, inzerce, nabídek výdělečné činnosti 

prostřednictvím Internetu a korespondence se zaměstnavateli,

b) plnění povinností uchazeče o zaměstnání (od 1.1.2009 změna -  písmeno se ruší),

c) výkon veřejně prospěšných prací nebo krátkodobého zaměstnání 

zprostředkovaného úřadem práce,

d) výkon dobrovolnické práce147, je-li tato práce vykonávána alespoň v rozsahu 20 

hodin týdně, a to pouze po dobu, kdy osoba nadále splňuje podmínku uvedenou v
\  148písmenu a)

Posouzení schopnosti osoby zvýšit si příjem vlastní prací vzhledem k jejímu 

zdravotnímu stavu provádí dle § 17 ZHN orgán stanovený zvláštním právním 

předpisem'49. Posouzení schopnosti osoby zvýšit si příjem vlastní prací vzhledem k jejímu 

zdravotnímu stavu zahrnuje posouzení zdravotního stavu ve vztahu ke schopnosti 

započetí výdělečné činnosti u osoby nepracující, zvýšení rozsahu a intenzity výdělečné

14í Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službč, vc znční pozdějších předpisů.
148 Poznámka -  od 1.1.2009 změna -  slova „práce, je-li tato práce vykonávána alespoň v rozsahu 20 hodin 
týdně“ nahrazují slovy „služby nebo veřejné služby (§ 18a), je-li tato služba vykonávána alespoň v rozsahu 
20 hodin měsíčně “
149 § 8 zákona ě. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů - Okresní správy sociálního zabezpečení posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů ve 
věcech sociálního zabezpečení při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách
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činnosti, vykonávat zaměstnání odpovídající kvalifikaci.

6.3.1.l.Sociální práce v rámci systému pomoci v hmotné nouzi

Zabezpečení úspěšnosti systému pomoci v hmotné nouzi je dle Metodického pokynu 

(MPSV, 2006) vázáno na využití sociální práce. Bez uplatnění metod a postupů sociální 

práce nelze úspěšně bránit dlouhodobému setrvávání osob ve stavu hmotné nouze a 

reprodukci chudoby. Nelze motivovat problémové osoby k vlastní odpovědnosti za řešení 

nepříznivé sociální situace bez součinnosti se sociálním pracovníkem. Proto je nutné 

využívat těch částí zákona, které v sobě motivační prvky obsahují a k tomu využívat 

metody sociální práce a stanovovat a postupy řešení situace hmotné nouze, a to zvláště u 

osob dlouhodobě setrvávajících v hmotné nouzi.

Aktivizační plán

Aktivizační plán dle § 19 ZHN vypracovává příslušný zaměstnanec orgánu pomoci v 

hmotné nouzi (zpravidla sociální pracovník) ve spolupráci s klientem, který je příjemcem 

příspěvku na živobytí déle než šest měsíců. Základní tiskopis pro sestavení aktivizačního 

plánu bude součástí aplikačního programu OKnouze. Rámcový obsah aktivizačního plánu 

obsahuje vyhláška MPSV č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

o pomoci v hmotné nouzi. Doporučuje se, aby aktivizační plán nebyl sestavován u osob 

uvedených v § 11 odst. 3 ZHN, tj. u osob, u nichž se nesleduje možnost zvýšení příjmu 

vlastní prací s výjimkou těch osob, u nichž je  předpoklad zvýšení příjmu využitím 

movitého majetku po šesti měsících. Aktivizační plán slouží k hodnocení aktivit osoby v 

hmotné nouzi a její snahy o vyřešení nepříznivé příjmové situace. Sociální pracovník při 

sestavování aktivizačního plánu a úkolů v něm obsažených vychází ze sociální anamnézy 

osoby a využívá všech informací pro stanovení její sociální diagnózy. Jeden výtisk 

aktivizačního plánu obdrží osoba, s níž byl aktivizační plán sestaven.

Obsahem aktivizačního plánu směřujícího ke zvýšení možností osoby řešit stav 

hmotné nouze je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění 

jednotlivých opatření, cílů, které mají být při řešení hmotné nouze osoby dosaženy, aktivit 

na straně příjemce nebo společně posuzované osoby a nástrojů a opatření, které budou 

ze strany orgánu pomoci v hmotné nouzi použity, včetně rozsahu spolupráce s tímto 

orgánem.

Obsah aktivizační plánu dle vyhlášky MPSV č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí
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některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi150 je uveden v příloze č. 14 této práce.

V příloze č. 15 je pak uveden příklad aktivizačního plánu poskytnutý pracovnicí orgánu 

pomoci v hmotné nouzi na Praze 20.

Program individuálního motivačního postupu

Program individuálního motivačního postupu dle § 20 ZHN sestavuje zaměstnanec 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zabezpečující agendu práce s marginálními 

skupinami osob (sociální kurátor). Sestavení a plnění programu individuálního 

motivačního postupu je u osob v hmotné nouzi uvedených v § 2 odst. 6 ZHN možné 

stanovit jako podmínku poskytnutí mimořádné okamžité pomoci.

Uvedený program se sestavuje s dostatečným časovým předstihem. Rámcový obsah 

tohoto programu obsahuje rovněž vyhláška MPSV č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi. Obdobně jako aktivizační plán, je i 

program individuálního motivačního postupu součástí aplikačního programu OKnouze. 

Jeden výtisk programu obdrží žadatel o pomoc. Program může být upravován a doplňován. 

Program je osoba povinna podepsat. Rovněž je osoba seznámena s obsahem programu a 

současně je poučena o jeho smyslu a o přínosu pro jeho konkrétní situaci.

Sestavení programu se nevyžaduje u osob, které jsou prokazatelně dostatečně 

motivovány na řešení své obtížné sociální situace a prokazují odpovídající orientaci v 

krocích vedoucích k jejímu zmírnění nebo odstranění. Tato skutečnost se poznamená do 

spisu.

Obsah programu individuálního motivačního postupu osoby zacílený na zabránění 

sociálního vyloučení je zejména ve stanovení konkrétních dílčích kroků a časového rozpisu 

plnění jednotlivých přijatých ustanovení, zejména aktivit na straně příjemce mimořádné 

okamžité pomoci, včetně rozsahu spolupráce s příslušným orgánem pomoci v hmotné 

nouzi. Rámcový obsah programu individuálního motivačního postupu stanoví prováděcí 

právní předpis.

Obsah programu individuálního motivačního postupu dle vyhlášky MPSV č. 

504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi151 

je uveden v příloze č. 16 diplomové práce.

Orgány pomoci v hmotné nouzi jsou dle § 55 ZHN povinny na žádost poskytovat, mimo

150 § 1 -  Rámcový obsah aktivizačního plánu
151 § 2 -  Rámcový obsah programu individuálního motivačního postupu
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jiné obecním úřadům a krajským úřadům údaje potřebné pro rozhodování o dávkách, 

úřadům práce údaje potřebné pro nároky vyplývající z právních předpisů o zaměstnanosti. 

Otázkou spolupráce mezi pracovníky úřadů práce a pracovníky orgánů pomoci v hmotné 

nouzi se zabývám ve výzkumu k diplomové práci. Dle mého názoru je spolupráce mezi 

uvedenými subjekty dosti rigidní a probíhá spíše na formální úrovni. Každý ze subjektů se 

drží své agendy a naplňování příslušné litery zákona, která se jich týká. Spolupráce na 

stanovování individuálních akčních plánů (povinnost úřadů práce) a aktivizačních plánů) 

orgány pomoci v hmotné nouzi) příliš nefunguje, ač obsahová náplň těchto dokumentů je 

dosti obdobná. V příloze č. 4 diplomové práce uvádím formulář, který používá jedno z 

oddělení pomoci v hmotné nouzi při zjišťování aktivních kroků občana k získání 

zaměstnání.

6.3.1.2.Plánované změny na pracovním trhu -  změny zákona o 

pomocí v hmotné nouzi

Jako motto navrhovaných změn, které platí i pro změny v systému pomoci v hmotné nouzi 

je uvedeno:

- „ Ten, kdo pracuje, se musí mít lépe, než ten, kdo nepracuje (vyjádřeno tiapř. 

výhodnějším zápočtem příjmu z výdělečné činnosti). “

- „ Ten, kdo se snaží, se musí mít lépe, než ten, kdo je  pasivní (vyjádřeno zvýhodněnou 

částkou živobytí u osob, které rozvíjejí své pracovní návyky a pracovní potenciál 

např. vykonáváním dobrovolnické služby). “

- „Rychleji vyřešit životní situaci se vyplatí (osoby pobírající příspěvek na živobytí 

déle než 6 měsíců získají vyšší dávku pouze tehdy, jsou-li velmi aktivní). “

Zákon o pomoci v hmotné nouzi upravuje poskytování pomoci prostřednictvím 

dávek osobám, které nemají dostatečné prostředky k získání obživy a tyto prostředky si 

nemohou z objektivních důvodů zvýšit.

Navrhované změny se týkají především dvou oblastí, a to výše příspěvku na živobytí 

a způsobů výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi. Návrh stanovuje odlišná pravidla pro 

stanovení částky živobytí u osob, které pobírají příspěvek na živobytí méně než 6 měsíců a 

více než 6 měsíců. Společně s novelizací zákona o dobrovolnické službě rozšiřuje 

možnosti příjemců dávek, resp. osob v hmotné nouzi, vymanit se z nepříznivé situace, 

popř. obdržet dávku pomoci v hmotné nouzi ve vyšší částce než člověk, který je méně 

aktivní.

Zároveň se stanovují jednoznačnější pravidla pro stanovení formy, v jaké bude dávka
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pomoci v hmotné nouzi poskytována. Účelem je zabránit užiti dávky k jinému účelu, než 

ke kterému má sloužit. Současně se posiluje ochrana bydlení osob, a to výslovnou 

povinností ustanovit zvláštního příjemce v případech, kdy by hrozila ztráta bydlení v 

důsledku nedodržování platební disciplíny.

Výše příspěvku na živobytí

Smyslem úprav je dle Tiskové zprávy (MPSV, duben 2008) bonifikovat (zvýhodnit) 

osoby, které se skutečně snaží zvýšit si příjem vlastní prací, tedy pracují na „běžném trhu 

práce“ či v rámci institutů aktivní politiky zaměstnanosti -  vykonávají veřejně prospěšné 

práce či krátkodobé zaměstnání, nebo které se snaží uchovat si, popř. rozvinout své 

pracovní návyky a pracovní potenciál a vykonávají určité činnosti v rámci dobrovolnické 

služby.

Vláda navrhuje stanovit částky živobytí a v návaznosti na to i výši příspěvku na 

živobytí podle toho, zda osoba pobírá tuto dávku krátkodobě (tj. do 6 měsíců) nebo 

dlouhodobě (déle než 6 měsíců). Změny se týkají převážně osob, které si musejí zvyšovat 

příjem vlastní prací a vztahují se k době, kdy takový člověk pobírá příspěvek na živobytí 

déle než 6 měsíců.

Vláda dále navrhuje, aby částka živobytí osob, které budou pobírat příspěvek na 

živobytí déle než 6 měsíců a musejí si zvyšovat příjem vlastní prací, přitom nejsou účastny 

„běžného trhu práce“ či programů aktivní politiky zaměstnanosti, a které:

- vykonávají dobrovolnickou službu v rozsahu alespoň 30 hodin měsíčně, odpovídala 

částce životního minima zvýšené o polovinu rozdílu mezi životním minimem osoby 

a existenčním minimem,

- vykonávají dobrovolnickou službu v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně,odpovídala 

částce životního minima,

- nevykonávají dobrovolnickou službu alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně, 

odpovídala výši existenčního minima.

Pro tyto účely se rozšiřují možnosti, za kterých osoby mohou vykonávat 

dobrovolnickou službu (změna zákona o dobrovolnické službě). Dobrovolnickou službu za 

výrazně zjednodušených podmínek budou moci organizovat i obce. Tato služba bude 

spočívat v pomoci obci v záležitostech, které jsou v jejím zájmu, jako je např. zlepšování 

životního prostředí, udržování čistoty a pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče.
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Způsob výplaty dávky

Způsob výplaty dávky pomoci v hmotné nouzi určuje plátce dávky. Návrh stanoví pravidla 

pro plátce dávky, která musí brát v úvahu při zvažování, zda bude dávka pomoci v hmotné 

nouzi vyplacena v hotovosti, na účet, ve formě poukázky apod. Plátce dávky bude muset 

zvažovat schopnosti a možnosti osoby v hmotné nouzi s dávkou hospodařit a využít ji k 

účelu, ke kterému byla poskytnuta.

Kromě pravidel pro řešení běžných případů vláda navrhuje zpřesnění situací, v nichž 

je plátce dávky povinen ustanovit zvláštního příjemce (z ochranných či sankčních důvodů). 

Pokud by hrozila ztráta bydlení, musí plátce dávky stanovit vždy zvláštního příjemce. Aby 

se cíl podařilo naplnit prohlubuje se spolupráce mezi orgány poskytujícími dávky pomoci v 

hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory.

Dle slov zaměstnanců orgánů pomoci v hmotné nouzi (Praha 9, 14 a 20), v souvislosti se 

vstupem platnosti zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o životním a existenčním 

minimu, výrazně klesl oproti dříve posuzované sociální potřebnosti počet klientů oddělení 

pomoci v hmotné nouzi. Je tomu tak především díky společnému posuzování osob 

v domácnosti, čímž osoby, které dříve byly považovány za sociálně potřebné, nesplňují 

potřebnou příjmovou hranici pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi.

Další změny od 1.1.2009

Na základě zákona č. 382/2008 Sb. dojde od 1.1.2009 ke změnám i v zákoně o pomoci 

v hmotné nouzi. Mezi nejvýznamnější změny patří zrušení § 19 a 20, tedy zrušení 

povinnosti zaměstnanců orgánu pomoci v hmotné nouzi vypracovávat s klientem 

aktivizační plán a program individuálního motivačního postupu. Dalšími změnami je 

změna v § 12152 -  zvýšení příjmu vlastní prací a 18153, kde se nové vkládá ustanovené i 

veřejné službě.

152 V § 12 (zvýšení příjmu vlastní prací) se doplňuje odstavec 3, který zní: „Příjemce dávky pomoci v hmotné 
nouzi a s ním společně posuzované osoby mají povinnost předložit na výzvu orgánu pomoci v hmotné nouzi 
individuální akční plán, byl-li jim podle zvláštního právního předpisu7” úřadem práce vypracován, a to ve 
lhůtě stanovené orgánem pomoci v hmotné nouzi.“
153 Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu zní: Veřejná služba
(1) Veřejnou službou se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou  v zájmu obce, zejména při zlepšování 
životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního 
rozvoje a sociální péče. Veřejná služba je  vykonávána osobami v hmotné nouzi na základě písemné smlouvy 
uzavřené s obcí obsahující alespoň místo, předmět a dobu výkonu veřejné služby obci. Za výkon veřejné 
služby nenáleží odměna.
(2) Obec může uzavřít smlouvu o výkonu veřejné služby. V případě uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby 
je  obec povinna poskytnout ochranné pracovní prostředky a uzavřít pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za
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6.3.2. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
Životní a existenční minimum je stanoveno v zákoně č. 110/2006 Sb,, o životním a

existenčním minimu. Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně 

č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Životní minimum plní rozhodující úlohu při 

posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina. Vedle životního minima je 

z důvodu větší motivace zaveden pro dospělé osoby v hmotné nouzi institut existenčního 

minima.

Životní minimum je dle § 1 minimální společensky uznaná hranice peněžních 

příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za 

nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující 

přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního 

důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší 65 let.

Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. 

Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním 

příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení.

Mezi další oblasti využití životního a existenčního minima, s výjimkou dávek 

pomoci v hmotné nouzi dle zákona o pomoci v hmotné nouzi, patří dávky státní sociální 

podpory154, zejména přídavek na dítě a sociální příplatek. Životní minimum se využívá při 

zjišťování nároku na tyto dávky, které zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve 

stanovených sociálních situacích a v případě sociálního příplatku tvoří i základ pro jeho 

výpočet; a další jako např. v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, 

v případě exekucí pro nezabavitelné částky apod.

Jak je uvedeno v Metodickém pokynu MPSV 2/2006, zákon o životním a 

existenčním minimu v § 7 odst. 2 písm. h) uvádí příjmy, které se pro účely životního 

minima a v návaznosti na to pro účely pomoci v hmotné nouzi nezapočítávají jako

škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo j í  bude 
způsobena. Ministerstvo práce a sociálních věcí může poskytnout obci dotaci ke krytí pojistného sjednaného 
podle tohoto ustanovení.
(3) Dotace podle odstavce 2 je  v průběhu kalendářního roku obci poskytována zálohově a po skončení 
kalendářního roku j i  obec zúčtuje podle skutečně vynaložených výdajů. Obec sdělí Ministerstvu práce a 
sociálních věcí na základě jeho výzvy údaje potřebné pro výpočet výše dotace a zálohy na ni.
(4) Obec je oprávněna požádat příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi o poskytnutí informací o tom, zda 
osoba vykonávající veřejnou službu již někdy veřejnou službu vykonávala a jak byla hodnocena. Potřebné 
informace poskytne obci příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi bezodkladně.“
154 poskytované na základě zákona ě. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v aktuálně platném znění
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příjem .155

Částka životního minima jednotlivce činí dle § 2 měsíčně 3 126 Kč. Za jednotlivce se pro 

účely tohoto zákona považuje osoba, která není společně posuzována s jinými osobami. 

Pokud je osoba pro účely tohoto zákona posuzována společně s jinými osobami (§ 4), jsou 

částky životního minima odstupňovány podle pořadí osob. Pořadí posuzovaných osob se 

stanoví tak, že se nejdříve posuzují osoby, které nejsou nezaopatřenými dětmi, a poté

osoby, které jsou nezaopatřenými dětmi. V rámci každé z těchto skupin posuzovaných

osob se pořadí stanoví podle věku od nejstarší po nejmladší osobu. Věkem osoby 

rozhodným pro stanovení částek životního minima je věk, kterého osoba dosáhne v 

kalendářním měsíci, za který je životní minimum zjišťováno.

Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí dle § 3 

měsíčně 2 880 Kč. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo 

další v pořadí, činí měsíčně:

2 600 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,

2 250 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,

1 960 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,

600 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

Životní minimum osob, které se pro účely tohoto zákona posuzují společně, se

stanoví jako úhrn částek životního minima všech těchto osob. Nezaopatřenost dítěte se pro 

účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře. Okruh společně 

posuzovaných osob uvádí § 4 tohoto zákona.

Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2 020 Kč. Existenční minimum nelze 

použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní a 

u osoby starší 65 let.

155 V této souvislosti se upozorňuje především na nezapočítávám stipendií, sociálních výpomocí 
poskytovaných zaměstnavatelem, odměn vyplácených dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů, 
event. podpor a příspěvků z prostředků nadací a občanských sdruženi a daňového bonusu. Rovněž pro 
příjemce příspěvku na péči není v případě, že budou žádat o příspěvek na živobytí, tento příspěvek 
započítáván do příjmu. Jiná situace nastává v případě, že příspěvek na péči, nebo jeho část, je poskytnut 
osobě, která o příjemce příspěvku na péči pečuje. V takovém případě jde již z hlediska pečující osoby o jiný 
opakující se příjem. Jeho výši tato osoba sdělí orgánu pomoci, pokud bude žádat o příspěvek na živobytí. 
Výše tohoto příjmu nemusí být shodná s výší vyplaceného příspěvku na péči, protože z něj může být hrazen a 
ještě další služba, popřípadě výdaje, spojené s náklady na péči. Pro účely zákona se příjem zjišťuje za 
rozhodné období (§ 10 zákona).

139



6.3.3. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách + Vyhláška č. 
505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, upravuje podmínky poskytování pomoci a 

podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a 

příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon 

veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a 

předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách.

Zákon dále upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, pokud 

vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při 

pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, 

ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců a v 

azylových zařízeních.

Sociální službou se pro účely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách rozumí 

činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám 

za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Zákon v § 35156 stanoví základní činnosti při poskytování sociálních služeb Pomoc 

skupině dlouhodobě nezaměstnaných lze zařadit téměř pod všechny činnosti definované § 

35.

Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých druhů 

sociálních služeb stanoví prováděcí právní předpis. Základní činnosti uvedené u 

jednotlivých druhů sociálních služeb v §37, 39 až 52 a §54 až 70 jsou poskytovatelé 

sociálních služeb povinni vždy zajistit. Fakultativně mohou být při poskytování sociálních 

služeb zajišťovány další činnosti.

156 § 35 (1) Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc pň osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování,
e) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
g) sociální poradenství,
h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
i) sociálně terapeutické činnosti,
j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
k) telefonická krizová pomoc,
1) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k 
sociálnímu začlenění,
m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

1  a  n  
1<#U



Dlouhodobě nezaměstnaní mohou využívat služby základního sociálního poradenství, jež  

je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé 

sociálních služeb (ať již státní, tak nestátní organizace) jsou vždy povinni tuto činnost 

zajistit. Základní sociální poradenství se dle § 3 prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních 

službách č. 505/2006 Sb. při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto 

úkonů:
a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím 

sociální služby,

b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb 

osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a 

dávkách sociální péče,

c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v 

souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně 

dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti 

na sociální službě,

d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se 

spolupodílejí na péči o osobu.

Další službou, jež lze chápat jako pomoc skupině dlouhodobě nezaměstnaným je sociální 

rehabilitace. Poskytovateli této sociální služby jsou především nestátní neziskové 

organizace, proto je o této službě blíže pojednáno v následující kapitole 7 Role nestátních 

subjektů při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti.
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7. ROLE NESTÁTNÍCH SUBJEKTU PŘI ŘEŠENÍ 
DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI

7.1.Nestátní neziskové organizace

Česká legislativa, jak uvádí Operační program Praha-Adaptabilita, doposud nevyjasnila 

pojem „nezisková organizace“. To činí problémy při činnostech nestátních neziskových 

organizací (NNO), protože fungování právních subjektů neziskových typů je ošetřeno 

speciálními zákony. Kromě administrativních překážek kvůli legislativně nevyjasněnému 

pojmu existuje v ČR pouze omezená skupina specialistů na legislativu a NNO. I když jsou 

dotace, granty a dary osvobozené od daní, stanovený limit možného odpočtu je 

nedostačující a k rozvoji dárcovství nemotivuje.

NNO jsou dle Programového dodatku k JPD 3:

- občanská sdružení157

- obecně prospěšné společnosti158

- církevní právnické osoby159, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a 

sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí

- nadace a nadační fondy160

- nestátní nezisková zájmová sdružení právnických osob, aj.

NNO hrají dle OPPA velmi důležitou roli v komunitní sféře. Nezastupitelnou roli 

mají při poskytování sociálních služeb znevýhodněným skupinám a působí také v oblasti 

sociálních služeb nepokrývaných veřejným sektorem. Další velkou úlohu hrají při 

ekologické výchově a osvětě. Přínos NNO je dle MHMP (2007) spatřován ve vyšší 

úspěšnosti v nastolování opomíjených témat ve společnosti, kdy příkladem v ČR z nedávné 

minulosti je domácí násilí. V Praze existují aktivní i vlivné dobrovolné NNO s méně 

významnou členskou základnou, které se zabývají poskytováním služeb tělesně či 

mentálně postiženým nebo sociálně slabým lidem, drogovou prevencí, apod. Výhodou 

těchto organizací oproti státu je schopnost poskytovat služby klientům levněji a za docílení 

vyšší spokojenosti příjemce sociální služby. Studie „Česká občanská společnost 2004: po 

patnácti letech rozvoje“ uvádí, že z okruhu respondentů, kteří v roce 2004 přijímali 

sociální služby od státu i NNO, jich 61 % uvedlo, že NNO jim pomohli více. Index

157 vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
138 zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
159 zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích náboženských společnostech
160 zřízené podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
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občanské společnosti, který je ve studii vypracován ukazuje, že další rozvoj občanské 

společnosti v CR bude záležet na posílení struktury, síťování, spolupráci a komunikaci 

mezi NNO.

7.2.Zákon o zaměstnanosti a nestátní subjekty

7.2.1. Zprostředkování zaměstnání agenturami práce
V souvislosti a agenturami práce dochází zákonem č. 382/2008 Sb. v oblasti zákona o

zaměstnanosti k následujícím změnám, které nabývají účinnosti 1.1.2009. Fyzická osoba 

bude moci být odpovědným zástupcem pro zprostředkování zaměstnám pouze u jedné 

právnické osoby a současně nebude smět být sama držitelem povolení ke zprostředkování 

zaměstnání. Podle dosavadní platné právní úpravy může být ustanovena do této funkce u 

dvou právnických osob a zároveň může sama mít povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Zaměstnání zprostředkovávají za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti § 

14 odst. 2 úřady práce a právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolení ke 

zprostředkování zaměstnání (dále jen "agentury práce").

Zprostředkováním zaměstnání agenturami práce se zabývá hlava IV161 ZoZ. 

Agentury práce mohou provádět i zprostředkovatelskou činnost v následujících 

oblastech162:

a) vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání 

zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly,

b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se 

rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její 

provedení,

c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

Úřady práce a agentury práce spolupracují při řešení situace na trhu práce.

Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydává dle § 60 ZoZ ministerstvo na

základě žádosti právnické nebo fyzické osoby o povolení ke zprostředkování zaměstnání 

na území České republiky, povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území 

České republiky, nebo povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí.

Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě je 

dosažení věku nejméně 23 let (od 1.1.2009 změna -  dosažení věku 18 let), způsobilost k 

právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost a bydliště na území České republiky.

161 § 58 a následující
162 poznámka: úřady práce mohou provádět pouze zprostředkovatelskou činnost dle písm. a) a c)
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Za § 60 se s účinností od 1.1.2009 vkládá nový § 60a, který zní: „§ 60a Další 

podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické nebo fyzické 

osobě je  souhlas Ministerstva vnitra; o tento souhlas žádá ministerstvo. Ministerstvo vnitra 

je  povinno do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení této žádosti doručit ministerstvu své 

stanovisko k udělení povolení ke zprostředkování; neučiní-li tak do konce této lhůty, má se 

za to, že s udělením povolení ke zprostředkování souhlasí. “.

Od 1.1.2009 dochází v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání agenturami práce 

k dalším změnám, s ohledem na rozsah práce nebudou blíže zmiňovány.

7.2.2. Rekvalifikace
Dle § 108 odst. 2 zákona o zaměstnanosti může rekvalifikaci provádět pouze akreditované 

zařízení a vzdělávací nebo zdravotnické zařízení, které má akreditované vzdělávací 

programy. Akreditovaným zařízením, vzdělávacím nebo zdravotnickým zařízením s 

akreditovanými vzdělávacími programy se rozumí vzdělávací zařízení podle zvláštních 

právních předpisů nebo zařízení, popřípadě ke vzdělávání určený útvar zaměstnavatele, 

které získají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) podle 

podmínek stanovených v prováděcím právním předpise vydaném MŠMT v dohodě s 

ministerstvem, a zdravotnické zařízení podle podmínek určených Ministerstvem 

zdravotnictví podle zvláštního právního předpisu.

Vyhláška č. 524/2004 Sb. o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o 

zaměstnání a zájemců o zaměstnání stanoví MŠMT v dohodě s MPSV podle § 108 odst. 2 

ZoZ stanoví, že akreditací zařízení se rozumí pověření zařízení MŠMT k provádění 

rekvalifikace pro vymezenou pracovní činnost podle vzdělávacího programu a k vydávání 

osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Akreditace se uděluje na dobu 3 let.

Jak bylo uvedeno již v kapitole 6 Role státu při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti, od 

1.1.2009 mohou rekvalifikaci dle § 108 odst. 2 zákona č. 382/2008 Sb. provádět pouze:

a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona,

b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního 

předpisu,

c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení, 

nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního 

předpisu, nebo

d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu.
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7.3.Poskytování sociálních služeb nestátními subjekty

Na území hl. m. Prahy působí dle MHMP (2007163) 585 poskytovatelů sociálních služeb. 

Struktura sociálních a sociálně zdravotních služeb se v posledních letech postupně 

rozšiřuje, ovšem potřebné změny jsou limitovány finančními a kapacitními možnostmi. 

Hlavním trendem těchto změn je individualizace poskytované péče.

Z Analýzy poskytovatelů sociálních služeb působících na území hl. města Prahy 

provedené v roce 2005 (in OPPA, MHMP, 2007) vyplynulo, že naprostá většina 

poskytovatelů služeb poskytuje komplexnější sociální služby několika cílovým skupinám.

Z pohledu územního rozložení působí nej větší počet zařízení v centrálních oblastech 

Prahy. Organizace neziskového sektoru zastupují u naprosté většiny typů služeb více než 

50% poskytovatelů, s výjimkou pečovatelské služby a náhradní rodinné péče. Hlavním 

zdrojem financí poskytovatelů služeb byly v roce 2003 dotace Ministerstva práce a 

sociálních věcí a (21,5% respondentů) a hl. m. Prahy (20,6%).

Poskytovatelé i zadavatelé sociálních služeb zpravidla v sociální oblasti reagují na 

vzniklé situace dle aktuálních potřeb bez dlouhodobějšího systémového řešení. Způsob 

řešení problémů se odvíjí od pozice konkrétní organizace. Organizace sociálních služeb 

doposud postrádá regionální strategii a zpracování střednědobých (komunitních) plánů. 

(Viz Analýza poskytovatelů sociálních služeb působících na území hl. města Prahy, 

Městské centrum sociálních služeb a prevence, 2005). Komunitní plánování v Praze má za 

cíl rozšířit regionální projekt, jehož realizace byla zahájena v roce 2006 s prostředky JPD

3. Pro implementaci OPPA bude potřeba další podpory komunitního plánování 

analyzována po skončení tohoto projektu.

7.3.1. Služba sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je dle § 70 zákona o sociálních službách „soubor specifických

činnosti směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to 

rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem 

výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem 

využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí“. Sociální rehabilitace se 

poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb 

poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.

163 Operační program Praha -  Adaptabilita - http://www.esfcr c7yfiles/danky/1630/OPPA_141008.pdf - str. 
23-24
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Služba poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto 

základní činnosti:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností 

vedoucích k sociálnímu začlenění,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.

Služba poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních 

služeb obsahuje vedle výše uvedených základních činností ještě poskytnutí ubytování, 

poskytnutí stravy a pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu.

Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace jsou uvedeny v § 35 prováděcí 

vyhlášky k zákonu o sociálních službách č. 505/2006 Sb. Služba sociální rehabilitace je, 

s výjimkou jejího poskytování v centrech sociálně rehabilitačních služeb, poskytována 

zdarma. Maximální výši úhrady za poskytování sociálních služeb v centrech sociálně 

rehabilitačních služeb stanoví odstavec 2 § 35 prováděcí vyhlášky.

Služba sociální rehabilitace může být určena osobám se zdravotním postižením, ale 

také osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením z jiného důvodu, například 

etnické příslušnosti, chudoby, dlouhodobé nezaměstnanosti apod. Sociální rehabilitaci lze 

chápat jako sociální službu, která je určena osobám se sociálním znevýhodněním na trhu 

práce a slouží jako příprava na zaměstnání na otevřeném trhu práce. Služba může být 

zacílena na dovednosti i schopnosti nezbytné pro samostatnou práci v běžném pracovním 

prostředí. Klíčové je například dojíždění na pracoviště, dodržování pracovní doby i 

přestávek a úspěšná komunikace s kolegy i nadřízeným.

Mezi aktivity služby sociální rehabilitace poskytované NNO lze zařadit například:

- tréninkové zaměstnání

- podporované zaměstnání

- chráněné dílny

- trénink sociálních dovedností

- trénink komunikačních dovedností

- pracovně-právní minimum

- základy PC a práce na internetu apod.
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7.4.Nestátní subjekty a realizace projektů ESF

Finanční pomoc z JPD 3 je dle webového serveru o strukturálních fondech164 určena jak 

občanům, tak i organizacím, firmám, institucím. Konkrétně pak:

- úřadům práce a spolupracujícím organizacím;

- nevládním neziskovým organizacím;

- základním, středním, vyšším odborným školám a vysokým školám;

- vzdělávacím a poradenským institucím;

- pedagogickým centrům, subjektům realizujícím programy ekologické výchovy;

- personalistům, pcxlnikatelům a zaměstnavatelům v Praze;

- veřejné správě a pracovníkům služeb zaměstnanosti hlavního města Prahy;

- profesním asociacím a komorám, sdružením zaměstnanců;

- podnikatelským subjektům působícím v cestovním ruchu.

Jak bylo uvedeno v kapitole 6 Role státu při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti, bude část 

následující kapitoly věnována příkladu dvou projektů realizovaných nestátním subjektem, 

jedním v rámci opatření 1.1 - Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti 

a druhým v rámci opatřeni 2.1 -  Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených 

sociální exkluzí.

7.4.1. Projekt ESF -  opatření 1.1 - Rozšíření a zvýšení adresnosti 
aktivní politiky zaměstnanosti

Jako příklad projektu, jež byl realizován v opatření 1.1, je uveden projekt, jehož 

realizátorem byla organizace ETERIA, s. r. o.165 Projekt nese název Posílení 

zaměstnatelnosti a zaměstnanosti osob vyžadujících zvláštní péči v reálných 

podmínkách pražského trhu práce166 Projekt byl realizován v období 4.12.2007 až

31.08.2008.

Tento projekt je jako přiklad uveden z několika důvodů. Jsou jimi například: cílovou 

skupinou projektu byly osoby dlouhodobě nezaměstnané či dlouhodobou nezaměstnaností 

ohrožené; na projekt jsem slyšela pozitivní reference (od několika respondentů 

realizovaného výzkumu); organizace má velice dobře a přehledně zpracovány webové 

stránky projektu, je zde uvedeno mimo jiné i vyhodnocení projektu. V neposlední řadě byl

164 http://www.strukturalni-fondy.cz/jpd3
165 http://www.eteria.cz/
166 zkrácený název: Zaměstnávání osob vyžadujících zvláštní péčí; registrační číslo projektu:
CZ.04.3.07/1.1.01.4/1126
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projekt zvolen jako příklad dobré praxe na základě osobního setkání a konzultace 

s manažerkou projektu a jednatelkou organizace.

Cílem tohoto projektu bylo, jak uvádí Bulletin167 „posílit schopnost osob 

znevýhodněných na trhu práce a ohrožených sociální exkluzí uplatnit se na pražském trhu 

práce a napomoci jim  získat a udržet vhodné pracovní místo. Za tímto účelem byly 

uplatňovány relevantní postupy a užity takové nástroje, které podporovaly posílení 

motivační složky osobnosti účastníků projektu, zajišťovaly požadovanou úroveň 

vzdělávání, poskytovaných poradenských služeb, asistenční pomoc a vytvářely pcximínky 

pro rozvoj profesních dovedností dlouhodobě nezaměstnaných jedinců. “ Jako cíl bylo dále 

stanoveno168:

Zajistit osobám potřebujícím zvláštní pomoc pracovní uplatnění s perspektivou 

stálého pracovního poměru a poskytnout jim potřebnou asistenci s cílem integrovat je do 

pracovního procesu minimálně po dobu 3 měsíců. Závazek zajištění pracovního uplatnění 

u této skupiny osob je stanoven pro minimálně 31 % účastníků Projektu.

Zajistit zvýšení profesní způsobilosti členů cílové skupiny, tzn. zvýší významně 

šance cílové skupiny na získání zaměstnání v daném oboru i u jiných potenciálních 

zaměstnavatelů.

Zajistit účinnost uplatňované asistenční intervence ve vztahu ke každé konkrétní 

osobě s cílem podpořit její zaměstnatelnost a udržet ji na zprostředkovaném pracovním 

místě minimálně po dobu 3 měsíců, a to v úzké spolupráci se zaměstnavateli osob tvořících 

cílovou skupinu.

„Cílovou skupitm tvořilo 24 osob, které žily zpravidla v mimořádně obtížných 

životních podmínkách, měly převážně nízkou profesní kvalifikaci a pohybovaly se většinou 

na okraji společnosti bez potřebného sociálního zázemí. Všechny tyto osoby byly 

dlouhodobě nezaměstnané či ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Jejich trvalé 

bydliště bylo na území hlavního města Prahy. “ 169

Stručný popis projektu: „Ve vztahu k uvedeným cílům projektu Posílení 

zaměstnatelnosti a zaměstnanosti osob vyžadujících zvláštní péci v reálných podmínkách 

pražského trhu práce (dále jen  Projekt) je  zřejmé, že klíčovými jsou činnosti vztahující se k 

zajištění pracovních míst pro jeho účastníky, vzdělávací a asistenční aktivity podporující 

schopnost osob dlouhodobě nezaměstnaných a osob ohrožených dlouhodobou

167 http://www.eteria.cz/images/bulletin.pdf - PhDr. Jiří Němec, Mgr. Ivana Bodláková; ETER1A, s.r.o, Praha 
2008
168 http://www.eteria.C7./ETERIAdefault.asp?what=6&whatlD=64&page= l&level= 1
169 Bulletin, 2008, str. 8
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nezaměstnaností uplatnit se na trhu práce a udržet si zprostředkovaná pracovní místa a v 

neposlední řadě i činnosti související s evaluací Projektu, jeho propagací a udržitelností. V 

počáteční fázi bude vytvořena cílová skupina splňující stanovená kriteria. Ve vztahu k 

potřebám a profesní kvalifikaci účastníků Projektu budou vyhledána a zprostředkována 

vhodná pracovní místa v reálných piximínkách pražského trhu práce. V tomto kontextu se 

předpokládá, že půjde zejména o dělnické profese (stavební dělník, kovodělník a strojní 

dělník, montážní dělník a nekvalifikovaní pracovníci v průmyslu, stavebnictví, dopravě a 

příbuzných oborech). Účastníci Projektu ještě před zprostředkováním pracovního místa 

absolvují 2 kurzy, a to kurz „Motivace, komunikace a dovednosti podporující 

zaměstnatelnost a zaměstnanost" a kurz „Základy používání PC a internetu k hledání 

pracovního místa", které jsou zaměřené především na posílení jejich zaměstnatelnosti. Po 

jejich ukončení nasUmpí na zprostředkovaná pracovní místa a zároveň jim  bude 

poskytnuta (minimálně po dobu 3 měsíců) poradenská a asistenční péče, podporující jejich  

integraci do pracovního procesu. Ve vztahu ke globálnímu cíli Projektu se předpokládá 

zajištění pracovního uplatnění minimálně pro 31 % účastníků. V průběhu realizace
' ti 170Projektu budou probíhat aktivity související s jeho propagací, evaluací a Udržitelností. “ 

Klíčovými aktivitami projektu byly: výběr a aktivizace účastníků; vzdělávání osob 

tvořících cílovou skupin; přímá poradenská péče s asistenční pomocí, zajištění pracovního 

uplatnění s perspektivou stálého pracovního poměru a publicita projektu.

7.4.1.1.Evaluace projektu

Autoři v Bulletinu (2008) uvádí: „ Uplatněný způsob hodnocení účinnosti projektu vycházel 

z předpokladu, že řešení nezaměstnanosti úzce souvisí s řešením problémů, s nimiž se 

dlouhodobě potýkají nezaměstnaní jedinci a zároveň i problémů, které řeší zaměstnavatelé. 

Toto jsou dvě strany jedné mince.

Je realitou, že dlouhodobě nezaměstnané osoby jsou  jako pracovní síla vyloučeny z 

aktivního trhu práce. Často jim  reálně hrozí i sociální posun na okraj společnosti. Změnit 

tuto nepříznivou situaci jim  komplikuje zpravidla nízké vzdělání, někdy i negramotnost a 

absence potřebných schopností a dovedností. S  tím souvisí řada osobních a psychických 

problémů podporovaných často i nedostatkem finančních prostředků.

Zaměstnavatelé nebývají zpravidla ochotni respektovat tíživou situaci těchto jedinců. 

Vstupní kritéria pro příjem na pracovní místa bývají pro mnohé zájemce o práci nad jejich

170 http://www.esfcr.cz/projekty/posileni-zamesttiatelnosti-a-zamestnanosti-osob-vyzadujicich
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současné možnosti. Je realitou, že o tzv. ,,problémové" osoby není na trhu práce zájem. 

Systém podpory zaměstnavatelů v uvedené souvislosti spíše nefunguje.

Za těchto okolností kladla evaluační strategie důraz především na efektivitu 

podporující zaměstnatelnost účastníků projektu (vzdělávací intervence, poradenské služby, 

asistenční pomoc) a účinnost přístupu k zprostředkování vhodných pracovních míst pro 

jedince cílové skupiny projektu. V neposlední řadě i na jejich udržitelnost.

Způsob shromažďování informací, užití dotazníků a vytváření potřebné databáze byl 

realizován tak, aby závěry byly odůvodněné, podložené fakty a zároveň i užitečné všem, na 

uplatněné intervenci zúčastněným stranám. “ (Bulletin, 2008, str. 16-17)

V Bulletinu (2008) jsou dále popsány osobnostní charakteristiky účastníků projektu 

nepříznivě ovlivňující jejich zaměstnatelnost a zaměstnanost. Patří mezi ně:

- „emocionální labilita, snížená schopnost předvídat důsledky svého chování a 

efektivně reagovat v konfliktních životních situacích (zjištěno u téměř 60 % osob);

- snížená schopnost racionálně pronikat do podstaty věcí, důsledkem čehož je  

impulsivní chování a snížená schopnost efektivně řešit i běžné životní problémy 

(zjištěno téměř u 60%  osob);

- snížená sebedůvěra a životní pesimismus nepříznivě ovlivňující motivaci k 

sebevzdělávání a dosahování stanovených cílů (zjištěno u 33,3 % osob);

- nízká úroveň sebehodnocení v profesních schopnostech a dovednostech (zjištěno u 

téměř 90 % osob);

- snížená schopnost prezentovat svůj názor, popřípadě si ho v interakci se sociálním 

okolím obhájit (zjištěno u téměř 90 % osob);

- nereálné představy o způsobu získání vhodného pracovního místa (zjištěno u téměř 

90 % osob);

- snaha přesouvat odpovědnost za aktuální problémy na vnější okolí (rodinu, bývalé 

zaměstnavatele, zainteresované státní zaměstnance apod.), což negativně ovlivňuje 

jejich motivaci k hledání zaměstnání“. (Bulletin, 2008, str. 19)

Z výsledků účinnosti projektu ve vztahu ke stanoveným cílům171 je dle autorů Bulletinu 

zřejmé, že cíle projektu byly naplněny. „Realizační tým vyvinul maximální úsilí zaměřené 

na integraci osob ohrožených sociální exkluzí do pracovního procesu. Zaměřil se na

171 blíže Bulletin, 2008, str. 25-26
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motivaci účastníků projektu k sebevzdělávání a aktivnímu chování, směřujícímu 

k uplatnění se na trhu práce. Motivaci chápal jako proces orientovaný na mobilizaci sil a 

energizaci chování, cíleně zaměřený na rozvoj osobnosti jedince, v jehož rámci se uplatňují 

dosavadní zkušenosti, systém hodnot, schopnosti a naučené dovednosti.

Motivovat jedince ohrožené sociální exkluzí s nízkou profesní kvalifikací, žijící v 

mimořádně obtížných podmínkách k aktivnímu uplatnění se na trhu práce předpokládá 

pomoci jim  uspokojit jejich základní potřeby a naučil je  předcházet nejrůznějším 

frustracím. V této souvislosti zkušenosti z  realizace projektu ukazují, že základním 

problémem je  konflikt mezi uspokojivou seberealizací a určitými omezeními, vyplývajícími 

ze skutečnosti, že naprostá většina osob cílové skupiny není schopna uspokojovat 

adekvátním způsobem své potřeby. Potvrdilo se, že účastníci projektu mají řadu 

společných problémů, jejichž řešení podléhá určitým limitům a souvisí se sociálními 

podmínkami, v nichž tito lidé žijí. Proto přístupy k těmto osobám musí být prioritně 

zaměřeny na posílení jejich schopnosti řešit existující problémy, a to ja k  v osobním, tak i 

profesním životě.

V tomto kontextu je  důležité si uvědomit, že myšlení těchto jedinců bývá až příliš 

často v zajetí nejrůznějších stereotypů a nesmyslných konvencí. Zpravidla se orientují na 

okamžitý přínos, sami si vytvářejí snadno zdůvodnitelná pravidla a volí kompromisy, 

směřující k okamžitému uspokojení. Za těchto okolností je  důležité změnit jejich  

individualistický pohled na svou aktuální životni realitu a dát do souladu jejich zájmy, 

potřeby a životní perspektivy. “

Systémové a komplexní pojetí problematiky dlouhodobé nezaměstnanosti je nezbytnou 

podmínkou pro úspěšnou realizaci a následné výsledky kroků směřujících k řešení 

dlouhodobé nezaměstnanosti. Závěr Bulletinu (2008) pojednává o systémovém pojetí 

podpory zaměstnanosti v oblasti sociálních služeb v ČR. PhDr. Němec a Mgr. Bodláková 

uvádí: „Ve své podstatě lze realizaci projektu vnímat, jako systémové opatření, které 

posiluje komunitní charakter sociálních služeb, podporuje přímou práci v „terénu“ a 

propojení sociální pomoci a podpory na bázi partnerství a spolupráce zainteresovaných 

úřadů práce, referátů sociální péče, dalších státních a nestátních institucí a v neposlední 

řadě i zaměstnavatelů.

Jeho prioritou byla aktivní politika zaměstnanosti zaměřená na činnosti vztahující se 

k zajištění pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané osoby. Dále pak vzdělávací a 

asistenční intervence podporující schopnost účastníků projektu uplatnit se na trhu práce a
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udržet si zprostředkovaná místa. Zároveň však i zaměřenost na prevenci sociálního 

vylučování jedinců žijících v mimořádně obtížných životních podmínkách či na jejich  

reintegrad do společnosti.

Systémové řešeni uvedených priorit na regionální úrovni vyžadovalo respektovat 

stávající standardy sociální práce ve smyslu společenské odpovědnosti a rozšiřování 

spolupráce zainteresovaných subjektů, klást důraz na hodnocení efektivity uplatňované 

intervence a realizovat vhodné přístupy k účastníkům projektu, vytvářející potřebné 

podmínky pro dosažení stanovených cílů. Uplatněné přístupy plně zohledňovaly sociální 

stanovisko postavené na principu „rovných příležitostí“, které prosazuje a podporuje 

Evropská unie. Nicméně zkušenosti získané v průběhu realizace projektu potvrzují, že v 

praxi funguje především ekonomický princip, zdůrazňující vztah nákladů (investic) a zisku 

(zaměřenost na kvalifikovanou pracovní sílu). Podniky tedy žádají především kvalifikované 

pracovníky. Případné výdaje na vzdělávání musí být návratné. Znevýhodněné skupiny osob 

s nízkou kvalifikací, omezenými možnostmi k sebevzdělávání, absencí potřebných 

pracovních návyků, osobními problémy či záznamy v rejstříku trestů požadavky 

zaměstnavatelů zpravidla nesplňují. Za těchto okolností je  tedy potřebné vytvářet a 

realizovat inovační modelové programy zaměřené na způsoby fiskální podpory vzdělávání 

a pracovního uplatnění prostřednictvím vzdělávání a na nové vzdělávací metody, cíleně 

zaměřené na osoby s nízkou kvalifikací, ohrožené sociální exkluzí či žijící na okraji 

společnosti. Výsledky zmíněných programů je  nutné monitorovat, vyhodnocovat, a to, co se 

ukáže jako účinné, podporovat.

Zajištění trvalé udržitelnosti projektů a programů, jejichž efektivita byla v praxi 

ověřena a prokázána musí být podpořeno potřebnými finančními prostředky. Financování 

informačních a sociálních služeb, poradenské a asistenční pomoci a vzdělávání 

orientovaného na získávání potřebné kvalifikace tvoří základ komunitního plánování 

sociálních služeb a zároveň vytváří potřebné podmínky pro to, aby dlouhodobě 

nezaměstnaným osobám a jedincům ohroženým sociální exkluzí, včetně těch, kteří jsou  

propouštěni z výkonu trestu odnětí svobody, bylo poskytováno to, co potřebují a nikoliv jen  

to, co je  pro ně momentálně dostupné. V průběhu realizace projektu se potvrdilo, že 

hlavním problémem lidí, kteří opustili brány věznice je  skutečnost, že byli odsouzeni.

Potřeby jednotlivých skupin osob dlouhodobě nezaměstnaných, sociálně vyloučených 

či propuštěných z věznic, které se ocitly v přechodné krizové situaci je  nutné zmapovat. 

Následně pak posoudit možnosti ja k  pomoci těmto lidem a tím předcházet nepříznivým 

vlivům frustrace směřující k sociálnímu vylučování a případné recidivě trestné činnosti. V
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tomto kontextu je  důležité upozornit na význam individuálního přístupu k jednotlivcům  

tvořícím cílovou skupinu projektu. Chceme-li je  přesvědčit o tom, že je  to pro ně dobré, aby 

si našli a udrželi vh(xiné zaměstnání, musíme je  motivovat, aby o to sami usilovali. Musíme 

jim  poskytnout přehledný a srozumitelný informační systém o aktuální nabídce pracovních 

míst a zároveň i požadavcích zaměstnavatelů. Musíme jim  umožnit, aby se zorientovali ve 

světě práce. Musíme rozvíjet jejich specifické psychické předpoklady pro úspěšné 

vykonávání dané profese s ohledem na způsobilosti psychické, fyzické, zdravotní a 

kvalifikační. Poradenská pomoc a psychologická intervence není v tomto smyslu cílem, ale 

prostředkem k ulehčení rozhodovacího procesu či řešení životní situace člověka.

Zajistit osobám potřebujícím zvláštní pomoc pracovní uplatnění předpokládalo, 

zaměřit se na jejich individuální osobnostní dispozice a sociální prostředí, v němž žijí. 

Zároveň najít vhodné způsoby řešení jejich individuálních problémů a změnit jejich  

individualistický pohled na svoji životní realitu. “ (Bulletin, 2008, str. 44-45)

Dostupné informace a závěry a z uskutečněné rozhovory s některými z respondentů 

výzkumu vedou k závěru hodnotit projekt společnosti ETERIA jako velice úspěšný. Je 

proto uveden jako příklad dobré praxe při realizaci opatření pro řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti ze strany nestátního subjektu.

7.4.2. Projekt ESF -  opatření 2.1 -  Integrace specifických skupin 
obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Jako příklad projektu realizovaného v rámci opatření 2.1 je uveden projekt s názvem

Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů (dále jen 

Aktivizace)172. Žadatelem projektu bylo Městské centrum sociálních služeb a prevence173. 

Partnerem projektu Aktivizace bylo 8 organizací: Arcidiecézní charita Praha, Armáda 

spásy, Ježek a Čížek o s., Naděje, Nový Prostor o s., Sdružení Plán B o s., Společnou 

cestou o s., Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice.

Doba realizace projektu byla stanovena na období 1. leden 2006 až 30. duben 2008. 

Termín zahájení projektu byl však pozdržen a posunut, pro partnery se projekt spustil 

dnem 1.7.2006. pro uživatele pak začátkem září 2006. Posunut byl i termín ukončení 

projektu, projekt byl ukončen k 31.8.2008 (skutečná doba realizace 1. 5. 2006 -  31. 8. 

2008).

172 registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/2.1.00.1/0002; webové stránky projektu: 
http://www.aktivizace.cz/cz/aktmzace
173 dnes Centrum sociálních služeb Praha (dále jen CSSP)
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Tento projekt uvádím jako příklad především proto, že jsem měla možnost 

spolupodílet se na jeho realizaci. Zpočátku jako koordinátorka projektu v partnerské 

organizaci Společnou cestou o s.174, poté jako koordinátorka a pracovní asistent 

v partnerské organizaci Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice (dále jen SKP 

HOPO)175. V projektu jsem působila po celou dobu jeho realizace. Dalším z důvodů 

výběru projektu Aktivizace je fakt, že jde o projekt přímého přidělení a šlo o největší 

realizovaný projekt ESF (s nevyšším rozpočtem aj ).

Projekt Aktivizace vychází z faktu, že schopnost najít si zaměstnání v průběhu 

celého života závisí nejenom na tom, zda člověk získá odpovídající kvalifikaci, ale 

především na tom, zda je vybaven dostatečně širokým všeobecným a obecně odborným 

základem vzdělání a klíčovými kompetencemi, které jsou nezbytné pro pracovní uplatnění 

a které umožňují snadnější rekvalifikaci. Na úrovni pražského regionu vytváří systém 

pomoci při návratu na otevřený trh práce skupinám ohroženým sociálním vyloučením, 

konkrétně občanům se záznamem v rejstříku trestů, v nejistých bytových podmínkách a 

bez domova. Vytváří nízkoprahový, individuálně nastavitelný program zaměřený na 

obnovu a rozvoj klíčových kompetencí, znalostí, dovedností a schopností příslušníkům 

ohrožených skupin. Individuální nastavení znamená, že je s uživateli projektu uzavírán 

kontrakt, který zohledňuje jejich potřeby a provede je těmi částmi nabídky projektu, které 

podpoří jejich konkurenceschopnost na pražském trhu práce.

Globálním cílem je pomoc skupinám ohroženým sociální exkluzí získat odpovídající 

dovednosti a schopnosti a vytváření podmínek, které jim pomohou začlenit se do 

společnosti a na trh práce. Specifickým cílem je obnova a rozvoj klíčových kompetencí, 

znalostí, dovedností a schopností, které umožní příslušníkům ohrožených skupin sociální a 

pracovní začlenění a zajištění přístupu ke vzdělávání.

Cílovou skupinu projektu představovaly: osoby znevýhodněné při vstupu na trh 

práce z důvodu sociální situace a osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu 

ztráty nebo absence pracovních návyků. Cílová skupina projektu má, dle informací 

uvedených ve formuláři žádosti o finanční podporu z JPD 3, ztížený přístup na trh práce z 

důvodu své obtížné sociální situace (záznam v rejstříku trestů, bezdomovectví) a 

nekonkurenceschopných pracovních návyků. Pražští bezdomovci jsou v současnosti ze 75 

% nezaměstnaní a nezaměstnatelní za současného nastavení přístupu na trh práce. Pokud 

pracují, děje se tak v lepším případě na sekundárním trhu práce, v horším případě

174 http://www. spolcest.cz/spolecnou-cestou/
173 http://www.skphopo.cz/
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„načerno“, bez zdravotního a sociálního pojištění a daňových odvodů, a hlavně bez 

jakékoli dlouhodobější perspektivy. V současných podmínkách dotační politiky českého 

státu je sektor sociálních služeb a agenda práce, včetně nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti řešen odděleně. Projekt aspiruje na propojení těchto sektorů, aby část cílové 

skupiny, která má pracovní potenciál a psychosociální předpoklady opustila systém 

sociálních služeb, dávek a péče.

Nástroji dočasné podpory na trhu práce namísto stabilní sociální podpory, se kterými 

projekt pracuje jsou:

1. Individuálně nastavitelný systém, který umožní sociálně znevýhodněným 

občanům návrat na otevřený trh práce.

- rozvoj klíčových kompetencí zahrnující schopnosti, dovednosti, postoje, hodnoty 

a další charakteristiky osobnosti, které umožňují člověku jednat adekvátně a 

efektivně v různých pracovních a životních situacích. Konkrétně: trénink 

sociálních dovedností a znalostí, posílení sociálních vazeb, rozvoj sociálních 

kompetencí, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj kritického myšlení, řešení 

problému s dlouhodobější perspektivou, schopnost prosadit své dovednosti a 

zkušenosti, posilování sebedůvěry, učení sebeovládání (zvládání stresu a 

agresivity), přijímání pravidel, posilování pozitivních sociálních norem, 

předcházení pocitům frustrace a zklamání z neúspěšného zařazení do společnosti.

- tréninkové zaměstnávání nabídne formou sociální služby pracovní příležitost ve 

vstřícnější atmosféře, umožní rozvoj klíčových kompetencí, nácvik pracovního 

rytmu a rehabilitaci pracovních dovedností. Podle individuálních potřeb bude 

nastavena startovní pracovní doba, tj. max. počet hodin kolik klient zvládne a 

cílem je aby během 3 - 6  měsíců klient natrénoval pracovat ve standardním 

pracovním režimu (8 hodin) v požadované kvalitě.

- podporované zaměstnávání udržuje na otevřeném trhu práce ty klienty, kteří mají 

nadále sociální handicap, který je znevýhodňuje na trhu práce (nejčastěji záznam 

v rejstříku trestů a vysoké zadlužení). Podpora spočívá v průběžné intezivní 

pomoci ze strany pracovního asistenta a dotaci platů pro zaměstnavatele v max. 

výši 20 % minimální mzdy.

2. Podpora projektu informační kampaní s cílem přiblížit aktivity a cíle projektu 

široké veřejnosti, komunálním politikům, a zaměstnavatelům. Výstupem bude 

formulace podmínek zaměstnávání cílové skupiny akceptovatelných pro 

zaměstnavatele.



3. Elektronická burza práce.

4. Příručka pro uživatele.

7.4.2.1.Tréninkové zaměstnávání

Ze zkušenosti z realizace projektu, považuji za nejpřínosnější aktivitu tréninkové 

zaměstnání. Tréninkové zaměstnávání sloužilo k nácviku kompetencí a dovedností nutných 

pro udržení si pracovní příležitosti, rozvoji pracovních dovedností a rytmu (včasný příchod 

do práce, dodržování pracovní doby, zachovávání pracovního tempa, domluva se 

zaměstnavatelem v případe překážek v práci na straně zaměstnance apod ). TZ mělo 

dočasný charakter, navazovalo na trénink klíčových kompetencí. Smyslem TZ bylo 

podpořit klienta projektu, aby dokázal zvládat standardní pracovní dobu, rytmus a splňoval 

požadavky obecně na zaměstnance kladené. TZ bylo určeno pro klienty projektu, kteří 

nejsou ve chvíli nástupu do zaměstnání schopni pracovat v požadované kvalitě v 

osmihodinovém, příp. i delším režimu. TZ začínalo, vždy podle individuálních možností 

klienta na takovém počtu hodin, který zvládnul, nejčastěji 4 hodiny. Tím bylo předcházeno 

možnosti dalšího selhávání a klient tak dostal šanci zažít úspěch, který posílil jeho 

motivaci. Smyslem TZ bylo, aby se klient dopracoval v řádu týdnů, max. 6ti měsíců na 

zvládání standardní pracovní doby a odvedení konkurenceschopného pracovního výkonu.

TZ probíhalo v podmínkách, které se v maximální možné míře podobali situaci na 

nízkokvalifikovaných pozicích na otevřeném trhu práce. Pro každého klienta byl při jeho 

vstupu do tréninkového zaměstnání nastaven takový počet pracovních hodin, který zvládne 

pracovat v požadovaném rytmu a kvalitě. Pracovní podmínky byly v prvním období 

„změkčeny“ v oblasti častějších přestávek na oddech, drobné porušení pracovní kázně bylo 

řešeno domluvou a vysvětlením pracovně právních předpisů, aby pracovník porozuměl 

požadavkům na zaměstnance kladeným. Závažná porušení pracovní kázně, která jsou na 

otevřeném trhu práce řešeny okamžitým zrušením pracovního poměru, byla v prvních třech 

případech řešeny pohovorem a předáním vytýkacího dopisu klientovi, s popsáním 

přestupku a poučením o možných následcích při jeho opakování. Po třetím závažném 

porušení pracovní kázně byl klient projektu z tréninkového zaměstnávání (nikoli 

z aktivizačního programu) podmínečně vyloučen. Během podmínečného vyloučení s ním 

jeho pracovní asistent/mistr intenzivně pracoval, informoval se zda v životě klienta 

nenastaly okolnosti, které zhoršují jeho životní situaci a pomáhal mu při řešení případných 

obtíží. Délka podmínečného vyloučení byla stanovována individuálně, maximálně najeden 

měsíc. Tréninkové zaměstnávání je „trenažérem“ reálních podmínek na otevřeném trhu
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práce. Za každou odpracovanou hodinu v tréninkovém zaměstnání náležela pracovníkovi 

(klientovi) motivační odměna ve výši 50 Kč, za každý pracovní den, kdy odpracoval 

minimálně 4 hodiny stravenka v hodnotě 50 Kč. Tréninkové zaměstnávání mělo dočasný 

charakter (max. 6 měsíců). Pokud se klient v TZ osvědčil, následoval další modul, tzv. 

podporované zaměstnání.

Tzv. motivační příspěvek —je opravdu motivační?
Otázka tzv. motivačního příspěvku byla poněkud problematická. V počáteční fázi projektu 

nebylo dořešeno, jak bude nastaveno právní vnímání motivačního příspěvku. V průběhu 

byla s právníky a jinými specialisty tato situace řešena. Dospělo se k pojetí, ve kterém byl 

motivační příspěvek chápán jako tzv. ostatní příjem176, do 20.000,- Kč za kalendářní rok se 

nedaní Po přesažení částky 20.000,- Kč vzniká povinnost podat daňové přiznání. V příloze 

č. 17 je uveden dodatek ke smlouvě o vstupu do projektu Aktivizace, který klient 

v souvislosti s motivačním příspěvkem podepisoval. Klient projektu Aktivizace má 

možnost získat tzv. motivační příspěvek ve výši 50,- Kč za každou odpracovanou hodinu v 

TZ. Za každé odpracované hodiny v TZ má klient nárok na stravenku v hodnotě 50,- Kč.

Klienti projektu byli informování o tom, že jsou příjem ve formě motivačního 

příspěvku povinni hlásit příslušným orgánům, který jim vyplácí sociální dávky, popřípadě 

podporu v nezaměstnanosti. Ze zkušenosti s přímou prací s klienty vím, že jen hrstka 

z nich svůj příjem přiznala, ostatní ho „zatajili“. Finanční prostředky získané jako 

motivační příspěvek měly totiž vliv na stanovení výše některých sociálních dávek, u 

některých klientů tedy „hrozilo“, že jim bude sociální dávka snížena či odejmuta, tudíž 

příjem nepřiznali. V tomto ohledu tedy spatřuji velmi slabou stránku projektu. Někteří 

klienti byli nepřímo podporováni v tom, že zneužívali sociálního systému.

Případ paní Magdy
Paní Magda, cca 40-ti letá žena, které se sama označuje za příslušnici romského etnika, s 

nedokončeným základním vzděláním, vdaná, 3 děti, vstoupila do projektu Aktivizace, 

jelikož byla dlouhodobě nezaměstnaná a nedařilo se jí nalézt zaměstnání. Nastoupila do 

tréninkového zaměstnání, plnila ostatní aktivity projektu (trénink komunikace se 

zaměstnavatelem, trénink sociálních dovedností, pracovně-právní minimum apod ). Do TZ

176 dle § 10, odst. 1 a) Zákona o daních z příjmů 586/1992 Sb.: „Ostatními příjmy, při kterých dochází ke 
zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9, jsou zejména - a) příjmy z příležitostných činností 
nebo z příležitostného pronájmu movitých včci, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována 
podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem)“.

157



chodila pravidelně 5 dní v týdnu, 8 hodin denně. Její „výplata“ tzv. motivačního příspěvku 

činila za 1 měsíc cca 9.000,- Kč. Ve stravenkách obdržela cca 1.200,- Kč. Z projektu bylo 

klientům možno proplácet jízdné MHD z a do tréninkového zaměstnání. Za proplacení 

jízdného obdržela paní Magda cca 900,- Kč. Za měsíc činí součet finančních prostředků, 

které paní Magda obdržela cca 11.500,- Kč čistého. Měla by paní Magda možnost získat na 

otevřeném trhu práce, jako nízkokvalifikovaná Romka, zaměstnání, ve kterém by její čistá 

mzda za měsíc dosahovala částky 11.500,- Kč a kde by si musela jízdné do zaměstnání 

hradit sama? Za současné situace na trhu práce asi nikoliv. Je tedy možno si klást otázku, 

zdaje motivační příspěvek z projektu Aktivizace opravdu motivačním?

7.4.2.2.Podporované zaměstnávání

Podporované zaměstnávání (dále jen PZ) bylo návaznou službou projektu Aktivizace pro 

ty klienty, kteří jsou postiženi kumulovaným znevýhodněním při vstupu na trh práce, 

přičemž již překonali znevýhodnění plynoucí ze ztráty nebo absence pracovních návyku - z 

tohoto hlediska jsou připraveni ke vstupu na otevřený trh práce. Situaci jim nadále 

komplikuje znevýhodnění dané věkem, zdravotním stavem, péčí o děti, příp. jiné závislé 

osoby nebo záznamem v rejstříku trestů. PZ bylo standardním pracovněprávním vztahem, 

probíhalo na pracovních místech nasmlouvaných mimo partnerské organizace (u 

partnerských organizací byla pracovní místa v rámci TZ), tj. u zaměstnavatelů na 

otevřeném trhu práce. Podpora spočívala: v průběžné pomoci ze stany pracovního 

asistenta; v příspěvku na minimální mzdu zaměstnance v podporovaném zaměstnávání ve 

výši max. 20% po dobu max. 6 měsíců, délka a výše podpory byla domlouvána s každým 

zaměstnavatelem individuálně; v možnosti využívat prostorové a technické zázemí 

projektu - Job kluby - pro vyhledávání dalších pracovních příležitostí na otevřeném trhu 

práce. Klient projektu má pracovní smlouvu, výhledově získá zápočtový list a pracovní 

hodnocení (posudek), včetně možnosti uvádět referenční osobu, tato nová fakta podpoří 

jeho šance uspět na otevřeném trhu práce. Časová dotace PZ byla 6 měsíců -  1 rok (s 

možností prodloužení až na 2 roky). Možnost dlouhé časové dotace zohledňuje časté a 

vysoké zadlužení klientů projektu, při umořování dluhů podpora pracovního asistenta 

významně snižuje pravděpodobnost selhávání klientu v náročných životních situacích a 

návrat ke stavu blízkému výchozímu - před vstupem do projektu. Podpora pracovního 

asistenta spočívala v poradenství, asistenci při sjednávání splátkových kalendářů, asistenci 

při komunikaci se zaměstnavateli a pracovněprávním poradenství.

Jako velmi přínosné spatřuji především individuální přístup a individuální sociální
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práci s klienty. Pracovní asistent sestavoval s klientem individuální plán, při jehož 

sestavování byla zohledňována a respektována práva a potřeby klienta, především ty, které 

si stanovil jako obecný cíl v kontraktu se službou. Dále pracovní asistent v plánu sledoval 

komplexní podporu potenciálu klienta, tzn. jednak nácvik potřebných dovedností (PC, CV, 

telefonická komunikace), získání informací a rovněž možnosti jeho osobnostního rozvoje 

v rámci prožitkových programů, práce ve skupině apod. Návrh byl výchozím podkladem 

pro osobní vyjednávání s klientem, který vyústil do konečné podoby a formulace 

konkrétních/dílčích cílů, které jsou měřitelné (př. učební cíl: Klient se naučí pracovat 

s internetem, výsledek, získaná kompetence: umí vyhledávat nabídky práce, má 

zpracovaný CV, umí napsat motivační dopis aj ).

V příloze č. 18 je uveden rejstřík dovedností potřebných k získání a udržení 

pracovního místa, který sloužil pracovnímu asistentovi jako pomůcka k přípravě klienta 

pro vstup do podporovaného zaměstnávání.

7.4.2.3.Evaluace projektu

Tisková zpráva Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 28.8.2008177 o projektu Aktivizace uvádí 

následující: „Zdá se, že aktivní politika pražského magistrátu vůči sociálně nejslabším 

lidem žijícím na území Prahy se vyplácí. Ukazují to i výsledky dvouletého projektu 

Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů který nyní končí. “

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit dobře dostupný systém pomoci při návratu na 

otevřený trh práce právě pro lidi nejvíce ohrožené sociálním vyloučením - se záznamem v 

rejstříku trestů, v nejistých bytových podmínkách či zcela bez domova.

„ Od roku 2006, kdy projekt začal, využilo jeho nabídky na dvanáct set klientů, “ 

hodnotil projekt radní pro sociální oblast Jiří Janeček. Podle statistických odhadů to 

představuje přibližně polovinu lidí bez domova žijících na území Prahy. Ti měli k dispozici 

individuálně nastavitelný program zahrnující například: Job kluby s podporou odborných 

asistentů a veškerým technickým vybavením potřebným pro hledání zaměstnání, trénink 

klíčových kompetencí a pracovních dovedností či podporované zaměstnávání. To vše 

doplňovala informační kampaň.

Celkový rozpočet projektu, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, 

státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy, byl zhruba 85 

miliónů korun. Pod vedením Centra sociálních služeb Praha s jeho realizací pomáhalo osm

177http://magistrat.praha-mesto.cz/77491_Projekt-Aktivizace-bilaricuje-Pomohl-priblizne-polovine-
prazskych-bezdomovcu
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partnerských neziskových organizací. Důležitá byla i spolupráce téměř třiceti firem, které 

uživatelům projektu nabídly podporované zaměstnávání.

„ Projekt Aktivizace splnil svůj cíl. V Praze vznikla kvalitativně nová síť tréninkových 

a podpůrných míst pro ty, kteří se chtějí aktivně poprat se svou těžkou situací. Sto šedesát 

šest klientů již  našlo pracovní uplatnění, ostatní výrazně zvýšili svou šanci na návrat do 

normálního života. Velké poděkování si zaslouží osm neziskových organizací, které na 

projektu významně spolupracovaly. Všichni jsm e získali mnoho cenných zkušeností. Ty 

využijeme v navazujících aktivitách, “ říká radní Janeček, do jehož kompetence spadá 

Centrum sociálních služeb Praha, které je nositelem projektu.

Problematikou bezdomovectví v širším kontextu se intenzivně zabývá Magistrát 

hlavního města Prahy. Před nedávnem připravil společně s neziskovým sektorem Akční 

plán řešení problematiky bezdomovectví v hlavním městě, který by následně měla schválit 

Rada. Plán počítá s využitím obdobných programů a případně jejich rozšíření v nově 

připravovaných projektech. „Jsem přesvědčen, že právě kombinace systémové pomoci a 

aktivního přístupu je správnou cestou k řešení problému bezdomovectví v hlavním městě, “ 

shrnuje radní Janeček.

Z materiálů178 uveřejněných na závěrečné konferenci projektu Aktivizace dne 

28.8.2008 dále vyplývá, že „dosavadní zkoumané výsledky projektu Aktivizace lze 

považovat za úspěšné, vzhledem k tomu, jakým znevýhtxlněním musí jeho uživatelé čelit. 

Do projektu se nejvíce zapojují především lidé: dlouhodobě nezaměstnaní, lidé bez 

přístřeší, po výkonu trestu, nízkokvalifikovaní, starších věkových kategorií.

Projekt Aktivizace je  uživateli hodnocen kladně. Má potenciál poskytnout nové 

znalosti a dovednosti a pomoci najít zaměstnání na trhu práce. Uživatelé jsou schopni 

zformulovat své připomínky a nápady na zlepšení (např. témata z psychologie, partnerské 

vztahy, empatie, pracovní práce ad.). Další náměty se týkají nabídek sociálního bydlení či 

většího zapojení podnikatelů do projektu. Práce je  důležitým aspektem života dotazovaných 

uživatelů a přikládají j í  velký význam. Větším problémem než nalezení a získání zaměstnání 

je  jeho udržení. Ochota pracovat je  velká a spíše než pasivita či pohodlnost jsou  

překážkami v zapojení na trh práce zdravotní stav, rasová a věková diskriminace, záznam 

v rejstříku trestů a nepřítomnost stálého bydlení.

Partneři projektu vidí jeho hlavní přínosy v:

178 Shrnutí základních zjištění Analytické studie o současném stavu a povaze bezdomovectví na území 
hlavního města Prahy 2008 -  pro potřeby prezentace na závěrečné konferenci projektu Aktivizace 
pracovního potenciálu sociálně znevýliodněných osob -  V Praze dne 28. sípna 2008
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- navázání spolupráce s dalšími organizacemi,

- vytvoření komplexnější nabídky služeb pro klienta,

- zaměstnávání problematicky zaměstnatelných,

- systematické finanční zabezpečení aktivit spojených se zaměstnáváním.

Návrhy na zlepšení:

- lepší propojení Tréninku pracovních dovedností s realitou na trhu práce (přímo u 

zaměstnavatelů),

- posílení sebedůvěry klientů,

- posílení odpovědnosti klientů sama za sebe. “

Projekt Aktivizace je dle materiálu ze závěrečné konference v zásadě hodnocen jako 

smysluplný, účelný a efektivní:

- Řeší jeden z akcentovaných klíčových problémů — možnost získání trvalého 

pracovního uplatnění

- Vyžaduje vlastní aktivitu lidí, kteří jsou do něj zařazeni

- Je zaměřen na skupinu motivovaných lidí, kteří o pomoc stojí a kteří j i  potřebují

- Nepředstavuje pouze jednorázovou, krátkodobou pomoc

- Zvyšuje naději účastníků na sociální začlenění

Na druhou stranu jsou akcentovány také určité nedostatky projektu:

- Projekt neřeší druhý klíčový problém - bytovou situaci

- Vyžaduje příliš velkou disciplínu a odpovědnost účastník

- Vyvolává i určité pochybnosti, týkající se zejména dostatečně kvalitního personálního 

zajištění.

- Co se týká informovanosti o projektu, podobně jako u osob bez přístřeší vykazuje i 

pražská veřejnost nízké povědomí o projektu.

Firmy na území Hlavního města Prahy mají pouze velmi málo informací o projektech 

podpory uplatnění sociálně znevýhodněných osob na trhu práce. Přibližně třetina firem  je  

ochotna v rámci speciálního programu zaměstnat osoby bez přístřeší, naopak 40% firem  

tyto osoby není ochotno zaměstnat. Jako hlavní překážky zaměstnání osob bez přístřeší 

firm y uváděly:

- nemožnost zajistit těmto osobám ubytování

- nedůvěra k osobám bez přístřeší

- jejich nespolehlivost a špatné hygienické návyky



Pokud firm y deklarují ochotu osoby bez přístřeší zaměstnat, nestanovují si žádné 

speciální podmínky pro jejich zaměstnání.

Na začleňování osob bez přístřeší vybranými způsoby je  ochotno aktivně se podílet 

méně než polovina firem. Pokud jsou firm y k tomuto ochotny, nejčastěji by umožnily 

průběžné zvyšování kvalifikace znevýhodněných osob zaměstnaných v dané firm ě či trénink 

formou krátkodobých pracovních příležitostí.

Problémem projektu Aktivizace je  jeho velmi nízká znalost mezi pražskými firmami, 

projekt zná pouze 5% firem. Po představení projektu:

- Naprostá většina firem  také vnímá projekt jako přínosný pro uplatnění 

zne výhodněných osob na trhu práce

- Vezmou-li zaměstnavatelé v úvahu výhody, které plynou ze zapojení do projektu 

Aktivizace, nejatraktivnější je  pro ně výhoda získání prověřeného a motivovaného 

zaměstnance, s odstupem pak následuje získání mzdového příspěvku

- Ochota většiny firem  zaměstnávat sociálně znevýhodněné osoby se nijak nezměnila. 

Pokud by mohly firm y umístit osoby bez přístřeší na nějakou pracovní pozici,

nejčastěji by se jednalo o manuální práce vykonávané ve venkovních prostorách. “

Dle prezentace projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných 

občanů ředitelky projektu Dagmar Bodlákové na závěrečné konferenci projektu dne

28.8.2008, lze hlavní získané zkušenosti vidět:

- U uživatelů projektu v tom, že:

~ Mají zájem změnit svou životní situaci 

~ Dovedou získané znalosti a zkušenosti využít v praxi 

~ Mají zájem o další vzdělávání a trvalý pracovní poměr

~ Nedovedou se sami vypořádat se zajištěním bydlení, s dluhy, se špatným 

rodinným zázemím

- U realizátorů projektu ve:

~ Využití vytvořeného systému, metodiky, praktických zkušeností 

~ Větší důraz na informovanost (klientů, veřejnosti, zaměstnavatelů, ...)

~ Vyplácí se individuální přístup k uživatelům (např. Job kluby, tréninky, ...)

~ Význam rozvoje sítě zainteresovaných zaměstnavatelů.

Z vlastní zkušenosti při realizaci projektu Aktivizace mohu konstatovat, že projekt lze 

hodnotit jako v zásadě úspěšný. Jsem si vědoma řady slabých stránek projektu, viz.
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motivační příspěvek, podceněná informační kampaň a oslovení cílových skupin, 

zaměstnavatelů a široké veřejnosti, dále pak nedůsledné a nekoncepční vedení projektu. 

Jako slabou stránku vnímám také to, že po ukončení projektu CSSP na partnerské 

organizace „zapomnělo“, veškeré diskuse ze strany partnerských organizací na téma další 

možné spolupráce nebyly vyslyšeny. Vážím si sice „velkého poděkování neziskovým 

organizacím, které na projektu významně spolupracovaly“, z úst ředitele CSSP Mgr. 

Tomáše Jána, ale domnívám se, že po více jak dvouleté spolupráci je to dosti malá zpětná 

vazba. Pan magistr Ján dále uvádí, že CSSP využije v navazujících aktivitách mnohých 

cenných zkušeností, které organizace realizací projektu získali. Jednání s partnerskými 

organizacemi tomu však nenasvědčuje.

7.4.3. Shrnutí zkušeností z projektů ESF
Při srovnání dvou uvedených projektů lze najít několik alarmujících rozdílů. Jedním z nich

je rozdíl ve výši rozpočtu na jednotlivé projekty. Tabulka č. 19, uvedená v příloze č. 24, 

uvádí srovnání výše zmiňovaných projektů v době realizace a ve výši rozpočtu v Kč.

Je poněkud alarmující, že projekt Aktivizace, se svým téměř 85 milionovým 

rozpočtem, má i potvrzené zpětné vazby o nevydařené informační kampani (informační 

kampaň byla ve větší míře spuštěna až v závěrečné fázi projektu!!!, byly vynaloženy 

nemalé finanční částky na vytištění letáků a brožur pro klienty projektu, které byly 

partnerským organizacím distribuovány v posledních měsících realizace projektu, kdy již 

byl ukončen příjem nových klientů, tudíž letáky a brožury zůstaly nevyužity). Při srovnání 

kvality a obsahu webových stránek jednotlivých projektů lze také najít diametrální rozdíly. 

Webové stránky projektu společnosti ETERIA je  přehledný, s dostatečným množstvím 

informací, s průběžnými zprávami z realizace projektu, s fotogalerií, s videi, se 

závěrečným Bulletinem, který mimo jiné obsahuje evaluaci projektu apod. Webové stránky 

projektu Aktivizace jsou velice stručné, informace zde uvedené jsou kusé. Chybi 

informace o průběhu realizace projektu, na webu není žádná fotografie, ani video, články, 

rozhovory apod. Není možno stáhnout žádný z dokumentů spojeným s projektem, chybí 

řada podstatných informací, výstupů, evaluace apod. V neposlední řadě u Aktivizace chybí 

výsledná informace o počtu podpořených osob, poskytnutých podpor, oslovených a 

spolupracujících zaměstnavatelů, dále informace o počtu úspěšných klientů, podpor, o 

počtu klientů, kterým bylo nalezeno zaměstnání apod.
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Domnívám se, že při srovnání výše rozpočtu obou projektů a způsobu propagace a 

informací, které o sobě jednotlivé projekty poskytují, se nelze ubránit negativnímu vnímání 

finanční podpory projektů z ESF ze strany široké veřejnosti, ať již laické, tak odborné.

Jako další problematickou stránku projektů ESF vidím jejich udržitelnost. Řada 

subjektů se potýká po ukončení realizace s problémy, a to převážně finančními, mnohdy až 

existenčními. Ač se aktivity projektu ukázaly jako účinné a efektivní, organizace často 

nemohou v poskytování těchto aktivit a služeb pokračovat, nejčastěji z důvodu chybějícího 

následného financování.

V tabulkách č. 20-24, které jsou v příloze č. 24, jsou uvedeny bariéry či slabá místa 

v souvislosti s realizací, implementací, nižším výkonem opatření, monitorovacím 

systémem a finančním a věcným pokrokem projektů JPD 3, vyplývajících ze závěrečné 

zprávy Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Jednotného programového dokumentu 

pro cíl 3 regionu NUTS 2 hl. město Praha179. Tabulka č. 20 zachycuje seznam některých 

nejpodstatnějších bariér dle názoru zhotovitele s ohledem na kvalitu projektů. Důvody 

nižšího výkonu opatření dle respondentů a jejich vliv na výkonnost opatření jsou různá, pro 

přehlednost jsou některá zjištění uvedena v tabulce č. 21. Tabulka č. 22 uvádí některá 

problémová/úzká místa v oblasti Monitorovacího systému JPD 3. V tabulce č. 23 je 

uvedeno několik problémových/úzkých míst v oblasti systému implementace JPD 3, v 

tabulce č. 24 pak několik problémových/úzkých míst ovlivňujících oblast věcného a 

finančního pokroku realizace JPD 3.

Otázkám ohledně projektů ESF a názorům jednotlivých respondentů na využití 

finančních prostředků z ESF, na jejich hodnocení efektivnosti, smysluplnosti, udržitelnosti 

a přidané hodnoty projektů apod. se věnuje praktická část diplomové práce.

7.5.Sociální ekonomika

Potírání sociálního vyloučení předpokládá dle Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP; 

2007)180 zavádění inkluzivních postupů a mechanismů, mezi něž bezesporu patří
v r » 181rozšiřování sociálních služeb a sociální ekonomiky

Specifikem sociální ekonomiky je integrace znevýhodněných skupin lidí do

179 http://www.esfcr.cz/files/clanky/2842/zprava_JPD.pdf
180 Operačni program Praha -  Adaptabilita - http://www.esfcr.cz/files/clanky/1630/OPPA_141008.pdf - str. 
23-24
181 Integrated Guidelines for Growtli and Jobs 2005-2008, European Comission
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společnosti ve vazbě na rozvoj místních služeb a ekonomiky. Je uznáván její přínos pro 

vytváření nových pracovních míst, pro zvyšování kvality života v místě, neboť flexibilním 

způsobem rozvíjí služby sociálně-zdravotní, služby pro závislé členy domácností, služby v 

oblasti obchodu a vybrané výrobní činnosti, po kletých je poptávka. Je zdrojem 

podnikatelských aktivit realizovaných zejména neziskovými subjekty.

V sociální ekonomice je hlavní pozornost soustředěna na skloubení sociálních a 

ekonomických cílů (nový podnikatelský duch). Subjekty sociální ekonomiky jsou součástí 

lokální ekonomiky, přičemž družstevní forma vlastnictví je rovnocenná ostatním. Podpora 

sociální ekonomiky je nástrojem sociálního začleňování, zvyšování místní zaměstnanosti, 

místního rozvoje a ekonomického rozvoje přispívajícího k vyváženému rozvoji a 

prosperitě lokalit.

V české společnosti je dle MHMP (2007) zatím jen omezené povědomí o tom, co 

znamená sociální ekonomika a k čemu slouží. Neexistuje explicitní vládní dokument 

hlásící se k pojmu sociální ekonomiky. Některá témata sociální ekonomiky jsou 

podporována prostřednictvím Iniciativy EQUAL.

Výraznou skupinou s potenciálem posílit sektor sociální ekonomiky jsou nestátní 

neziskové organizace. Předpokládá se, že podíl tohoto sektoru na celkové zaměstnanosti v 

ČR je 3%-4% a jeho hospodářská síla se pohybuje mezi 35 až 50 mld. Kč za rok. 

Počítáme-li i účast dobrovolníků, pak je podíl na celkové zaměstnanosti 5% až 6%. V  

současné době nestátní neziskové organizace působí více v sociálních službách než ve 

službách zaměstnanosti.

Hlavní příčiny malé kapacity v oblasti sociální ekonomiky jsou dosavadní celková 

nerozvinutost zejména nestátního neziskového sektoru ČR, jeho závislost na jednoletých 

grantech, jeho roztříštěnost a kapitálová slabost a také velmi malý počet obchodních 

společností s prvky sociální ekonomiky. Pro odstranění těchto problémů bude nutno 

podporovat partnerství na regionální a místní úrovni, podporovat rozvoj manažerských 

dovedností a odborné způsobilosti pracovníků v organizacích s potenciálem působit 

v sektoru sociální ekonomiky, zvyšovat kvalitu poradenství, dostupnost investičního 

kapitálu, podporovat nové formy sociálních služeb a přímé zapojení klientů do běžného 

způsobu života (včetně pracovního uplatnění na trhu práce).

Sociální podnikání je dle portálu http://www.socialni-ekonomika.cz v posledních několika 

letech v České republice poměrně diskutovaným tématem a nejvíce jeho aktivit se 

soustředilo kolem programu CIP EQUAL financovaném z Evropského sociálního fondu
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Tento program finančně podporuje skupinu inovativních mezinárodních projektů 

zaměřených na sociální ekonomiku a zároveň podporuje v rámci tzv. Národní tematické 

sítě vytváření společné platformy k jednotlivým projektům. Díky této iniciativě byly za 

přizvání mnoha odborníků vně této sítě vytvořeny definice sociální ekonomiky, sociálního 

podnikání a sociálního podniku včetně jeho principů.

7.5.1. Definice sociáiní ekonomiky a sociálního podniku podle expertní 
skupiny NESEA182

Prosazování moderních evropských modelů sociální ekonomiky a sociálního podnikání v 

České republice doposud brzdila hlavně absence jednotného výkladu. Potřeba široce 

přijímané definice spojila pod záštitou Evropské Iniciativy Společenství EQUAL a z ní 

vycházející Národní tematické sítě C odborníky z neziskových organizací, družstev, 

akademické obce i státní sféry. Výstupem jejich snažení je první ucelený pokus o jednotné 

pojetí sociální ekonomiky, sociálního podnikání a sociálního podniku v této zemi. Definice 

byla poprvé představena veřejnosti na závěrečné konferenci CIP Equal v Praze (22.-23. 

dubna 2008).

Definice s o c i á l n I e k o n o m i k y  uvádí, že se jedná se o souhrn autonomních 

soukromých aktivit, uskutečňovaných různými typy organizací, jejichž cílem je služba 

členům nebo místní komunitě především prostřednictvím podnikání. Sociální ekonomika je 

orientovaná na řešení otázek zaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje. 

Vzniká a rozvíjí se na konceptu trojího prospěchu - ekonomického, sociálního a 

environmentálního. Sociální ekonomika umožňuje občanům aktivně se zapojit do rozvoje 

regionu. Vytváření zisku/přebytku sociálního podniku je žádoucí, není však primárním 

cílem. Případný zisk je přednostně užíván k rozvoji aktivit organizace a pro potřeby místní 

komunity. Vnitřní vztahy v sociálních podnicích směřují k maximálnímu zapojení 

členů/pracovníků do rozhodování a k samosprávě, vnější vztahy s okolím posilují sociální 

kapitál. Právní forma subjektů sociální ekonomiky není rozhodující, principiálním je 

sledování obecně prospěšných cílů uvedených ve stanovách. Subjekty sociální ekonomiky 

jsou sociální podniky a organizace podporující jejich činnost v oblasti vzdělávání, 

poradenství a financování.

S o c i á l n í  p o d n i k á n í  řeší prostřednictvím samostatné podnikatelské aktivity a účasti 

na trhu otázky zaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje. Svou činností

http://www.socialni-ekonomika.cz/se-index.php?id=20182
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podporuje solidární chování, sociální začleňování a růst sociálního kapitálu zejména na 

místní úrovni s maximálním respektováním trvale udržitelného rozvoje.

S o c i á l n í m  p o d n i k e m  se rozumí „subjekt sociálního podnikání“ , tj. právnická osoba  

nebo její část nebo fy zick á  osoba, které splňují principy sociálního podniku; sociální 

podnik musí mít příslušné živnostenské oprávnění.

Výše uvedené definice vycházejí ze čtyř základních principů, které by měly splňovat 

všechny sociální podniky. Ke každému principu je stanoven standard, k němuž je připojen 

komentář. Tyto standardy jsou nastaveny jako minimální, tj. měly by je naplňovat všechny 

právní formy a všechny typy sociálních podniků. Konkrétní typy podniků, které jsou 

pilotně ověřovány v projektech CIP EQUAL a již nyní v České republice fungují, jsou 

sociální firmy zaměstnávající těžce znevýhodněné cílové skupiny a sociální družstva obcí 

jako vhodná forma podnikání za účelem místního rozvoje obcí a mikroregionů.

7.5.2. Možnosti uplatnění nestátních subjektů v rámci sociální 
ekonomiky

Nadace a nadační fondy

„Podle Šťastné může nadace hrát důležitou roli při prosazování nových konceptů na 

nejvyšší úrovni veřejné správy, např. prosazování a zviditelňování konceptu sociální 

ekonomiky a možnosti jejího uplatnění v České republice, popř. jako poskytovatel grantové 

podpory či vzdělávání. “18i

Obecně prospěšné společnosti

„Dohnalová (2003b) říká, že obecně prospěšné společnosti působí tam, kde se běžným 

komerčním firmám nevyplatí podnikat, jsou zde zahrnuty i sociální služby. Otázkou, zda se 

obecně prospěšná společnost může stát sociálním podnikem se zabývá Škarabelová, podle 

ní obecně prospěšná společnost splňuje předpoklady sociálního podniku podle hlavních
184zásad Borzagy a Defournyho :

- cílem je  služba členům nebo komunitě, ne zisk

- nezávislost řídících struktur organizace

- demokratický rozhodovací proces

- nadřazenost lidí a práce nad kapitál a redistribuci důchodů.

183 Lankašová, 2006, str. 31
184 Borzaga, C., Defourny, J.: The Emergence od Sociál Enterprise (eds.). Routledge, London, 2001.
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Vzhledem k tomu, že obecně prospěšná společnost je  zahrnována do skupiny 

nevládních neziskových organizací, je  tato právní form a je  vhodná pro případný sociální 

podnik tím, že není omezeno čerpání podpory z veřejných zdrojů. “lHS

Občanská sdružení

„ Občanská sdruženi nejsou zakládána za účelem zisku. Výdělečná činnost není zakázána, 

ale nesmí být hlavním cílem sdružení, pouze prostředkem k dosažení jeho cíle. I  přesto se 

setkáváme s potížemi při registraci na Ministerstvu vnitra, pokud je  ve stanovách uvedena 

hospodářská činnost související s činností sdružení. Může se tedy stát, že např. prodej 

výrobků chráněných dílen občanského sdružení se pak uskutečňuje v rámci živnostenského 

listu některého z pracovníků.

U občanských sdružení poskytujících sociální služby se setkáváme s nejistotou, v 

kterém případě se dají jeho aktivity považovat za součást sociální ekonomiky a kdy již  

nikoli. Tato diskuze se týká především chráněných dílen. Existují dva protichůdné názory. 

První z nich řadí chráněné dílny k subjektům sociální ekonomiky, protože zaměstnávají lidi 

znevýhodněné na trhu práce a produkují výrobky, které pak nabízí k prodeji na běžném 

trhu (Laichter, 2006). Opačný názor je  ten, že chráněná dílna nepatří mezi tyto subjekty, 

hlavním argumentem je  fakt, že chráněná dílna poskytuje pracovní rehabilitaci a je  tedy 

„pouze“ typem sociální služby (Lejsal 2006). Domnívám se, že chráněná dílna jako  

poskytovatel sociálních služeb není subjektem sociální ekonomiky, i přesto, že zaměstnává 

osoby se znevýhodněním. Odměna za práci bývá v rámci pracovní rehabilitace spíše 

symbolická. Většina chráněných dílen nemá ambice stát se rovnoprávným podnikatelským  

subjektem, nevytváří tzv. business plán atd. Často se setkáváme s produkty, které vznikají 

„pouze pro to, aby byly“ a nemají ani uplatnění na trhu, což je  jistě  velká škoda. “I86

1X5 Lankašová. 2006. str. 32
186 Lankašová, 2006, str. 32-33
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8. BOJ PROTI DLOUHODOBÉ NEZAMĚSTNANOSTI

8.1.Nástroje boje proti dlouhodobé nezaměstnanosti dle Mareše

Redukce dlouhodobé nezaměstnanosti se dle Mareše (2002) stala hlavním cílem politiky 

zaměstnanosti vyspělých průmyslových zemí. Za hlavní nástroje boje proti dlouhodobé 

nezaměstnanosti jsou dle Mareše (2002) považovány zejména:

- „Zvyšování kvalifikace, výcvik k doplnění kvalifikace a rekvalifikace dlouhodobě 

nezaměstnaných, částečně jejich výcvik pro používání špičkové technologie.

- Poskytování informací dlouhodobě nezaměstnaným o situaci na trhu pracovních sil a

0 těch vlastnostech, jejichž rozvíjení může zlepšit jejich orientaci na trhu práce a tím

1 jejich konkurenční schopnost na tomto trhu. Vedení nezaměstnaných při volbě 

práce a pracovní kariéry. Spolu s tím spojený systém distribuce pracovních 

příležitostí.

- Podpory firmám vytvářejícím pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnaně, od 

speciálních programů tvorby pracovních míst přes subvencování některých nově 

vytvořených pracovních míst až k podpoře (systém subvencí, půjček, ale i 

poradenství) startů malého podnikání a sebezaměstnávání.

- Speciální programy tvorby pracovních míst zahrnující často práci sociální povahy 

nebo při zlepšování pracovního prostředí a řízené místními nebo obecními orgány.

- Finanční příspěvky a rady pro ty, kdo se rozhodnou sami podnikat nebo se 

samozaměstnávat.

- Preventivní zvyšování kvality výuky a výcviku mládeže a rekvalifikace. Programy 

k tomu určené jsou stále více individualizovány a přizpůsobovány konkrétním 

jedincům.

- Různé aktivity zaměřené na nejrizikovější kategorie osob co se týče jejich potíží na 

trhu práce (mladiství, nekvalifikované osoby, ženy, tělesně handicapované osoby 

apod.).

- Zlepšování schopnosti dlouhodobě nezaměstnaných najít si práci (job klubs, v nichž 

si nezaměstnaní vyměňují své zkušenosti s hledáním zaměstnání a zdokonalují své 

sociální dovednosti, restart courses a restart interviews se systémem poradenství, 

mající za cíl usnadnit nezaměstnaným vlastní aktivitu při hledání práce).

- Možnost předčasných důchodů.

- Tvorba míst s nižším počtem pracovních hodin (solidarity contracts s kompenzací
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výdělku ztraceného redukcí pracovní doby, part-tíme job allowance schneme 

podporující dlouhodobě nezaměstnané, přijímající práci na zkrácený úvazek). “ 

(Mareš, 2002, str. 124)

Vedle těchto aktivit, které jsou zaměřeny na úpravu postavení dlouhodobě 

nezaměstnaných osob na trhu práce a ke kompenzaci jejich handicapů při hledání práce, 

existují dle Mareše (2002) i další programy, snažící se zlepšit postavení těchto osob 

v průběhu jejich nezaměstnanosti. V tomto stněru se angažují různé poradenské instituce 

(od manželského poradenství až po poradenství v sociálních těžkostech). Patří sem i 

dotování lékařské péče dlouhodobě nezaměstnaných’87, různé formy sociální práce s nimi, 

programy snažící se překonat jejich sociální izolaci (včetně podpory bydlení, která má 

bránit jejich koncentraci do ghett), nabídka práce v dobrovolných asociacích, různé formy 

výchovy a vzdělávání, podpora jejich kulturního života, svépomoci. Dle Mareše (2002) 

sem lze zařadit i sociální síť určenou k tomu, aby dlouhodobě nezaměstnaní finančně a tím

i životní úrovní nepropadli pod existenční minimum. Všechny tyto programy mají, jak 

uvádí Mareš (2002), jako společný podtext: snahu zabránit odcizení se dlouhodobě 

nezaměstnaných způsobu života, hodnotám a aktivitám hlavního proudu společnosti.

Ve svém pojetí Mareš dle mého názoru opomíjí skupinu dlouhodobě nezaměstnaných, 

kteří si dlouhodobou nezaměstnanost vybrali jako styl svého života a kterým tento stav 

vyhovuje. Mareš nezohledňuje, že mezi dlouhodobě nezaměstnanými existují i tací (a není 

jich zanedbatelná část), kteří budou raději zabezpečeni sociálními dávkami (ač čím dál 

nižšími), než aby šli pracovat.

Ve srovnání Marešova pojetí z roku 2002 a současného stavu (rok 2008) lze spatřit 

vývoj v sociálně-politických opatřeních. Vývoj lze pozorovat jednak v souvislosti se 

vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 a tudíž i jejím přistoupením 

k naplňování cílů politiky EU, tak také v souvislosti s přijetím nových zákonů, které se 

některými svými opatřeními týkají právě skupiny dlouhodobě nezaměstnaných. Jedná se 

především o zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi; zákon č. 110/2006 Sb., o 

životním a existenčním minimu; zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a novelu 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podrobněji o naplňování cílů politiky EU ze 

strany ČR v kapitole 4 Sociálně-politický a právní rámec problematiky v České republice a 

o zákonech a jejich jednotlivých opatřeních v kapitole 6 Role státu při řešení dlouhodobé

187 poznámka -  i dlouhodobé nezaměstnaní jsou dnes povinni platit regulační poplatky u lékařů
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nezam ěstnanosti.

Ve svém dalším pojednání o nástrojích v boji proti dlouhodobé nezaměstnanosti se Mareš 

již více přibližuje pojetí, jak je boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti vnímán dnes. Mareš

uvádí: „Ve vyspělejších zemích ES se projevuje tendence přejít od nástrojů vytváření 

nových pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané (programy veřejných prací, 

vytváření nových míst, podpora mezd) k pracovnímu výcviku a dalším nástrojům 

přizpůsobujícím dlouhodobě nezaměstnané pro existující pracovní místa. Je to dáno jednak 

vysokými náklady na první typ opatření, jednak určitým růstem poptávky po pracovní síle 

(volná místa) s požadavky, kterým většina nezaměstnaných nevyhovuje. Zvyšuje se proto i 

důraz kladený na přesnou diagnózu struktury nezaměstnanosti, jakož i na diagnózu 

jednotlivých případů nezaměstnaných osob a tedy i na pracovní poradenství. Rozvíjejí se 

systémy zprostředkování práce a různé systémy rekvalifikace umožňující reagovat na 

změny (xtvětvové struktury ekonomiky. Protože je  dlouhodobá nezaměstnanost 

koncentrována do určitých oblastí a do určitých sociálních kategorií, je  jasné, že problém 

nemůže být řešen jen  obecnou makroekonomickou politikou. Jsou proto rozvíjeny i 

speciální programy, cílené na tyto ohrožené kategorie. “m

8.2. Sociální práce při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

Jak je uvedeno v kapitole 1.4. Nezaměstnanost a sociální práce, je cílem sociální práce 

s nezaměstnanými, obecně řečeno, snížení rizika jejich sociálního vyloučení, k němuž 

dochází v rovině ekonomické, sociální i psychologické.

Pomoc nezaměstnaným musí dle Matouška a kol. (2005) vždy přihlížet ke specifické 

situaci nezaměstnaného. Nezbytná je spolupráce s dalšími odborníky a znalost 

využitelných zdrojů podpory, které jsou pro klienta vhodné a dostupné. Jedná se jak o 

zdroje nabízené státními organizacemi v rámci tzv. aktivní politiky zaměstnanosti, tak o 

zdroje, které nabízí neziskový sektor. U nestátních organizací lze mimo jiné najít možnosti 

pro využití volného času nezaměstnaných apod. Důležité je kromě toho využití zdrojů 

přímo v rodině a v sousedské komunitě klienta.

„Problém vyloučení na pracovním trhu se prolíná s vyloučením sociálním a je  

obvykle obtížné určit, zda prvotním problémem je  nezaměstnanost, nebo zda je  dlouhodobá 

nezaměstnanost spíše důsledkem dříve existujících individuálních a sociálních problémů.

188 Mareš, 2002. str. 125
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Je proto nezbytné, aby se řešení problému opíralo o individuální, skupinovou i komunitní 

práci s nezaměstnanými: z jedné strany v rámci pracovně-profesního poradenství a vedení 

kariéry institucemi veřejných služeb zaměstnanosti, z druhé strany v šíře pojaté sociální 

práci zaměřené k zvládání životních situací nezaměstnaných. Oba přístupy by se měly 

prolínat a doplňovat.
Bohužel v současné době nejsou v ČR k takovému komplexnímu přístupu dostatečné 

předpoklady. Ačkoliv existují záměry týkající se zkvalitnění základního i navazujícího 

poradenství na úřadech práce, tyto úřady nemají k dispozici dostatečné počty 

poradenských specialistů, neboť veškeré kapacity musely při růstu nezaměstnanosti 

v posledních letech využity na zprostředkování nabídek práce. Na druhé straně je  evidentní 

přetížení pracovníků v oblasti sociální péče, i tam je  prostor pro jiné formy práce, než je  

finanční pomoc, velmi omezený.
Všechny služby poskytované nezaměstnaným musí být provázané. Mezi těmito 

službami mají služby sociální práce své nezastupitelné místo. Komplex služeb by měl mít 

minimálně následující prvky:

- Sociální práce v lokalitách, spočívající ve vyhledávání sociálně vyloučených na 

pracovním trhu a jejich orientace a motivace, vtažení (intake) do projektů a aktivit. 

Využití strategie „zplnomocnění“, komunitní práce, spolupráce při definici potřeb a 

vhodných opatření.

- Základní i navazující poradenství v rámci veřejných služeb zaměstnanosti jednak 

skupinové (kluby práce), jednak individuální. Vysunutí informačních center z úřadů 

práce např. do komunitních center v postižených oblastech.

- Příprava pro zaměstnání -  tedy orientace na pracovním trhu, výcvik v sociálních 

dovednostech, komunikačních schopnostech, pracovní výcvik, zprostředkovaná 

pracovní zkušenost. “189

Posun k většímu důrazu na individuální sociální práci lze pozorovat v jednotlivých 

ustanoveních nově přijatých zákonů190.

V zákoně o pomoci v hmotné nouzi lze důraz na individuální sociální práci spatřovat 

v § 19 u stanovené podmínky vypracovat aktivizační plán s klientem, který je příjemcem 

příspěvku na živobytí déle než šest měsíců. Dále pak v ustanovení § 20, podle kterého je

189 Matoušek a kol., 2005, str. 309-310
190 zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním 
minimu, zákon č. 108/2006 Sb.. o sociálních službách a novela zákona č. 435/2004 Sb.. o zaměstnanosti
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možné sestavení a plnění programu individuálního motivačního postupu u osob v hmotné 

nouzi uvedených v § 2 odst. 6 stanovit jako podmínku poskytnutí mimořádné okamžité 

pomoci. Tato opatření však budou od 1.1.2009 zrušena.

V zákoně o životním a existenčním minimu je z důvodu větší motivace zaveden pro 

dospělé osoby v hmotné nouzi vedle životního minima institut existenčního minima.

V zákoně o sociálních službách lze nalézt některé ze služeb, které jsou vhodné pro 

skupinu dlouhodobě nezaměstnaných. Kromě základního poradenství, jež je povinen 

zájemci o sociální službu poskytnout každý poskytovatel sociální služby, mohou 

dlouhodobě nezaměstnaní (kromě dalších specifických služeb s ohledem na jejich další 

situaci) využívat služeb odborného poradenství a sociální rehabilitace.

V novelizovaném zákoně o zaměstnanosti lze důraz na individuální sociální práci 

nalézt v možnosti úřadu práce ve spolupráci s uchazečem o zaměstnání vypracovat 

individuální akční plán směřující ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na 

trhu práce. Úřad práce je tento individuální akční plán povinen nabídnout uchazečům o 

zaměstnání uvedeným v písm. b) a c) § 33. Od 1.1.2009 končí pracovníkům orgánu 

pomoci v hmotné nouzi povinnost vypracovávat aktivizační plán a program individuálního 

motivačního postupu. Individuální akční plány budou povinni vypracovávat pouze úřady 

práce.

Otázkou však zůstává, nakolik jsou zákonem stanovené povinnosti vykonávány 

opravdu formou individuální sociální práce a nakolik jsou pouhým formálním naplněním 

jednotlivých zákonných ustanovení. Pracovníci orgánu pomoci v hmotné nouzi měli dle 

mého mínění s ohledem na menší počet klientů (v porovnání s pracovníky úřadů práce) 

větší prostor pro vypracování aktivizačního plánu. Lepší předpoklady pro individuální 

práci s klienty mají dle mého názoru pracovnici orgánu pomoci v hmotné nouzi s ohledem 

na fakt, že jde o kvalifikované sociálními pracovníky, popř. pracovníky v sociálních 

službách. Zaměstnanci ÚP mají často kvalifikaci ve zcela jiných oblastech, než je oblast 

sociální práce. S ohledem na tento fakt, i s ohledem na velké množství evidovaných 

uchazečů o zaměstnání připadajících na jednoho pracovníka (asi 400 osob), si nejsem jista, 

zda jsou staveny adekvátní podmínky pro realizaci individuální práce s uchazeči.

Názory jednotlivých pracovníků orgánu pomoci v hmotné nouzi a pracovníků úřadu 

práce na plánované změny na trhu práce, na otázku individuálních akčních plánu, na 

otázku mezisektorové spolupráce apod., které byly zjišťovány ve výzkumu, jsou uvedeny 

v praktické části této práce.
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8.3. Lokální programy na trhu práce

Pro úvahy o možnostech spolupráce mezi státním sektorem a nestátními organizacemi na 

trhu práce a při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti jsem si propůjčila stať Jiřího Winklera 

„Lokální programy na trhu práce a jejich význam pro národní politiku zaměstnanosti“, jež 

je jedním z výstupů projektu Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho 

politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb19'

Lokální programy na trhu práce chápeme dle Winklera (2005) jako místní mobilizaci 

a koncentraci zdrojů pro posílení vlivu při řešení problémů a podmínek na nerozvinutých 

pracovních trzích. Základním mechanismem posílení vlivu je lokální partnerství mezi 

různými aktéry trhu práce. Lokální partnerství vzniká mezi různými sektory a resorty, mezi 

představiteli vládní moci, soukromými zaměstnavateli, odbory nebo reprezentanty 

nevládních neziskových organizací a občanských iniciativ. Partnerství nezahrnuje dle 

Winklera jen kumulaci financí a lidských zdrojů, ale představuje také identifikaci 

společných cílů a metod, a také společné organizační principy zahrnující jednotné vnímání 

kompetencí a zodpovědností.

„Lokální a regionální politice zaměstnanosti a trhu práce věnují země EU  

systematickou pozornost již  od počátku 90. let minulého století (OECD, 1993). Zájem 

o lokální programy vzrostl v této době jednak v souvislosti s růstem nezaměstnanosti 

v Evropě a jednak s růstem přesvědčení odborníků i politiků, že kroky, které se nepodařilo 

realizovat na centrální úrovni, budou úspěšněji realizovány jako agenda lokální politiky. 

K tomuto přesvědčení přispěly některé "příklady dobré praxe", jakou byla reforma veřejné 

správy v Irské re/mblice nebo ve Finsku a jiných skandinávských zemí. Studie OECD 

(OECD, 1996a) doložily, že lokální politika hrála v těchto zemích významnou roli při 

budování národní agendy politiky zaměstnanosti a trhu práce. Mezi tvůrci evropské 

politiky zaměstnanosti sílilo přesvědčení, že lokální iniciativy mají stimulovat reformulaci 

národních cílů politiky zaměstnanosti, aby se lépe přizpůsobily lokálním potřebám a 

v konečném efektu účinněji napomáhaly rovnováze na trhu práce. Přestože za posledních 

patnáct let vznikla v Evropě řada významných empirických hodnotících studií, doposud se 

nepodařilo analytikům uvedenou představu o významu lokální politiky potvrdit, nebo 

vyvrátit. Faktická ¡mžice a role lokálních programů v kontextu celé veřejné politiky 

regulující zaměstnanost a trh práce zůstává poněkud nejasná (OECD, 2001). “J92

191 http://www.inopo-cz.eu/
192 Winklcr, 2005 -  http://www.mopo-cz.cu/stnmky/lokahii-prograiny-na-lrhu-pracc-a-jcjich-vyznam-pro- 
narodni-politiku-zameslnanosti
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Publikace „Deset let evropské strategie zaměstnanosti“ (2007)193 uvádí, že od počátku 

lucemburského procesu a především v hlavních směrech zaměstnanosti jsou členské státy 

vyzývány k tomu, aby do provádění ESZ zapojovaly aktéry na regionální a lokální úrovni. 

„ Tyto výzvy navázaly na pozitivní ohlas iniciativy v teritoriálních paktech zaměstnanosti z 

roku 1997, jim ž předcházela Delorsova bílá kniha z roku 1993; význam 

decentralizovaného přístupu a partnerství byl opětovně zdůrazněn na Evropské radě v 

Lisabonu v roce 2000.
V roce 2003 se uskutečnilo Evropské fórum o rozvoji lokální zaměstnanosti pořádané 

Evropskou komisí a předsednictvím Evropské unie za podpory Evropského parlamentu, 

Výboru pro regiony a Ekonomického a sociálního výboru i zainteresovaných institucí, 

sociálních partnerů a dalších zainteresovaných subjektů, na němž se debatovalo o 

způsobech, jak posílit lokální dimenzi Evropské strategie zaměstnanosti. V roce 2006 

vypracoval Výbor pro regiony deklaraci, v níž vyslovuje názor, že by se místní a regionální 

orgány měly více podílet na pokračujícím utváření a implementaci lisabonské strategie. A 

konečně v roce 2007 byla na schůzi ministrů v Lipsku odsouhlasena Charta o trvale 

udržitelných evropských městech, která prosazuje integrovaný urbanistický rozvoj, a 

Územní agenda EU, která uznává nutnost zohlednit územní aspekty nových problémů v 

rámci efektivní víceúrovňové správy věcí veřejných.

Otázku místního rozvoje zaměstnanosti dále prozkoumávaly různé programy na 

úrovni Společenství a členských států. Nejnovější aktivity v této oblasti zdůrazňují 

důležitost úlohy lokálních partnerství několika zainteresovaných subjektů v rámci 

uceleného (holistického) přústupu k rozvoji lokální zaměstnanosti.1,194

8.3.1. Rozšiřování sítě aktérů politiky zaměstnanosti
Rozšiřování sítě aktérů politiky zaměstnanosti lze dle Winklera (2005) zaznamenat

v některých evropských zemích již od poloviny 80. let minulého století. „Je spojeno se 

silnou tendencí k decentralizaci tvorby rozhodnutí. V "horizontálním" smyslu tato 

decentralizace představuje zapojování tripartitních institucí a partnerů sociálního dialogu 

do regionální, národní a nadnárodní úrovně tvorby politiky zaměstnanosti. Na evropské 

úrovni příkladem zapojení sociálních partnerů do evropské reformy zaměstnanosti a 

strukturálně hospodářské reformy je  tzv. "cardifský proces" probíhající od roku 1999, 

který obsahuje zavedení a rozšíření konzultací mezi vládními institucemi EU a představiteli

193 Deset let Evropské strategie zaměstnanosti (ESZ). Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských 
společenství, 2007
14 Deset let Evropské strategie zaměstnanosti, 2007, str. 28-29
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národních odborových a zaměstnavatelských svazů a centrál. “ (Winkler, 2005)

8.3.2. Redefinice cílů Evropské strategie zaměstnanosti
V Lisabonské strategii a v Agendě Evropské komise na léta 2000-2006 (Agenda, 2000) je

dle Winklerova pojetí (2005) sociální politika začleněna do "synergického trojúhelníku" 

společně s politikou zaměstnanosti a s hospodářskou politikou (Commision, 2000:8). 

Uvedené politiky jsou dle Winklera (2005) v těchto dokumentech představeny jako 

svébytný produkční faktor hospodářství Cíle sociální agendy jsou zde propojeny 

s hospodářským růstem, rozvojem flexibility pracovních sil a posilováním 

konkurenceschopnosti evropského hospodářství v celosvětovém měřítku. Rozpracování 

"integrované" strategie na úroveň jednotlivých programů se promítlo do všeobecně 

rozšířené tendence posílit zaměření na společenskou aktivizaci cílových skupin, na 

aktivizaci především pracovních sil na trhu práce, dále na růst preventivních opatření pro 

zaměstnané proti dlouhodobé nezaměstnanosti a na růst kooperace a koordinace klíčových 

aktérů včetně zaměstnavatelů při plnění cílů strategie zaměstnanosti.

„Procedury budování mezisektorového partnerství a spolupráce na různých úrovních 

regulace pracovního trhu (regionální, národní, nadnárodní) se staly přímým 

předpokladem sbližování zájmů a cílů aktérů z různých sektorů hospodářství a spojování 

hospodářských cílů s cíli sociální agendy na trhu práce. Můžeme tedy říci, že integrace 

aktérů s rozdílnými cíli, jako jsou zaměstnavatelé, pracovní síty, občanská sdružení, 

politici a vládní úředníci, do společných činností a jejich aktivizace v programech 

evropské politiky zaměstnanosti je  jedním z podstatných rysů Lisabonské strategie. V tomto 

smyslu je  možné hodnotit partnerství na trhu práce v lokálních, regionálních a národních 

měřítcích jako významnou součást hlavního proudu současné evropské sociální a 

hospodářské strategie.
Potvrzuje to mimo jiné představa institucionální modernizace evropské politiky 

zaměstnanosti, kterou zformulovali představitelé veřejných služeb zaměstnanosti z těchto 

zemí na přelomu našeho století (Winkler, Žižlavský, 2004). Jejich koncepce definuje celkem 

sedm význačných priorit pro reformy národních služeb zaměstnanosti a nejméně čtyři 

z nich se bezprostředně vztahují k podpoře rozvoje lokálního partnerství. Jsou to:

- Nové služby pro zaměstnavatele. Tvorbu nových pracovních míst je  nutné provádět 

na základě lepší komunikace se zaměstnavateli, využívání kontaktů a spolupráce se 

soukromými zprostředkovatelskými agenturami, které se tradičně více orientují na 

poptávkovou stranu trhu práce, intenzivní spolupráce se zaměstnavatelskými svazy.
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- Přizpůsobení regionálním podmínkám. Je potřebné zlepšit adaptabilitu činnosti ÚP 

na regionální podmínky trhu práce a zájmy regionální politiky. Klíčovým problémem 

je  správné řešení procesu decentralizace případně devoluce politiky pracovního trhu.

- Utváření smíšeného veřejného/soukromého trhu pro služby zaměstnanosti. Využívání 

pozitivních efektů mezisektorové spolupráce.

- Zavedení nového "public managementu”. Efektivní služby zaměstnanosti vyžadují 

nový styl a metody řízení. Prioritou je  uplatňování managementu podle cílů, 

důkladný monitoring procesů a jejich vyhodnocování pomocí "benchmarkingu", 

který zvyšuje možnosti rozvoje a učení uvnitř veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ) a 

současně sjednocuje koordinační a organizační postupy mezi veřejným a soukromým 

sektorem. “m

Z normativního zkoumání lokálních programů vyplynuly dle Winklera (2005) dvě 

závažná zjištění, která definují současný význam lokální politiky pro Evropskou strategii 

zaměstnanosti. „Za prvé lokální politika v podobě partnerství má tvořit institucionální 

uspořádání, které posiluje realizaci integrativních cílů Lisabonské strategie. Napomáhá 

rozvoji mezisektorové spolupráce a sbližování sociální agendy s hospodářskými cíli 

spojené Evropy. Za druhé zapojení širokého spektra partnerů na lokální nebo regionální 

úrovni má přispět ke zvýšení demokratické legitimity evropské politiky zaměstnanosti. “

8.3.3. Dvojznačnost funkce lokální politiky
Dvojznačnost hodnocení role lokálních programů je dle Winklera (2005) možné popsat

z různých hledisek. „Prvním hlediskem je  vliv lokálních programů na změnu politiky 

zaměstnanosti a trhu práce, na změnu jejich cílů i efektů. /  z této perspektivy existují různá 

hodnocení lokálních programů. Některé zkušenosti ukazují, že lokální programy pouze 

modifikují a zpřesňují vládní opatření aktivní politiky zaměstnanosti připravovaná na 

centrální úrovni. V tomto smyslu spíše stabilizují vládní politiku trhu práce. Zkušenosti 

z výzkumů ukazuji, že lokální programy často slouží jako rozpracování a realizace 

resortních vládních projektů nebo opatření. Na druhé straně existují doklady, že lokální 

programy plní vzhledem k vládní politice substituční funkci. Doplňují nebo nahrazují 

vládní programy v situacích, kdy některé regionální problémy jsou specifické nebo vládní 

programy nemají dostatečnou kapacitu problém řešit.

Souhrnně řečeno ve stejných národních systémech politiky zaměstnanosti a trhu

195 Winkler, 2005
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práce opakovaně pozorujeme na lokálních nebo regionálních úrovních sítě drobných 

modifikací vládní politiky (například APZ) a současně ne nevýznamný počet radikálních 

změn této politiky, kdy lokální politika vytváří zásadní systémové inovace. Na střídání 

drobných změn a radikální inovaci politiky zaměstnanosti upozornil například 

Baumgartner a Jones (1993), Sabatier (1999), autoři zpráv OECD (1997, 2001). Vzniká 

tedy otázka, jak vysvětlit tuto dvojznačnou roli lokální politiky, kdy za téměř stejných 

národních podmínek jednou spíše stabilizuje výkon stávající politiky a jednou ji  spíše 

radikálně mění. Obojí přitom činí s různými efekty a různou mírou dosahování cílů. “

8.3.4. Efektivita lokálních programů, projekty ESF - JPD 3
Dalším hlediskem posuzování lokálních programů je dle Winklera (2005) příspěvek

k efektivnosti politiky zaměstnanosti. Zkušenosti z různých zemí Evropy ukázaly, že 

lokální partnerství občanských iniciativ, politických autorit a zaměstnavatelských 

organizací vedlo v mnoha případech k rozvoji zaměstnanosti efektivněji, než v případě 

realizace vládní národní politiky boje proti nezaměstnanosti. Lokální projekty se ukázaly 

být flexibilnější, komplexnější a lépe využívaly znalosti místních podmínek trhu práce.

Zde je možno v podmínkách České republiky, konkrétně pak v podmínkách hlavního 

města Prahy vzpomenout na projekty spolufinancované z prostředků Evropského 

sociálního fondu (konkrétně JPD 3 -  opatření 1.1. a 2.1). Jak uvádí Operační program 

Praha Adaptabilita, nejslabším článkem intervence JPD 3 je, dle závěrečné zprávy 

Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Jednotného programového dokumentu pro cíl

3 regionu NUTS 2 hl. město Praha (Praha, 2005196), oblast posilování aktivní politiky 

zaměstnanosti, kdy zacílení programu (na základě zkušeností UPP, zjištěných dat a 

rozhovorů) nedostatečně reflektuje specifika trhu práce v hl. m. Praze. Mimo již známého 

faktu, že v hl. m. Praze běží obsahově podobné programy APZ a ESF je třeba akcentovat, 

že využití grantových schémat jako nástroje pro řízení (cíleného ovlivňování a vzájemné 

interakce národní vs. ESF) je spíše reaktivní než proaktivní. OPPA s těmito závěry pracuje, 

oblasti intervencí obecnou politiku zaměstnaností neobsahují, ale soustřeďují se na 

opatření ve prospěch osob na trhu práce znevýhodněných a na posilování celoživotního 

učení.

Jak je v uvedeno v materiálu OPPA kromě opatření 1.1 JPD 3 zaměřeného na 

aktivní politiku zaměstnanosti jsou ostatní opatření JPD 3 na základě uvedené analýzy 

kvalifikována jako výkonná, tj. vykazují dostatečnou absorpční kapacitu a v rámci nich

196 http://www.esfcr.cz/files/clanky/2842/zprava_JPD.pdf
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podpořené projekty napomáhají dosažení stanovených cílů. Věcně proto OPPA na JPD 3 v 

mnohém navazuje.

Z hlediska implementačního nastavení se JPD 3 potýkalo s těmito hlavními 

nedostatky:

- Složitá implementační struktura (3 zprostředkující subjekty);

- Nepřipravenost implementační struktury na program čerpání (první výzvy k 

předkládání žádostí o podporu byly vyhlášeny až v říjnu 2004);

- Komplikovaný jednotný informační systém MSSF, který není ve všech segmentech 

automatizovaný, tj. v mnohém existuje duplicitně k jiným informačním systémům, a 

který není nastaven pro poskytování vždy aktuálních údajů;

- Slabá míra koordinace aplikace některých pravidel, např. způsobu prokazování 

uznatelných výdajů, v rámci implementační struktury;

- Absence jednotného a jednoznačného nastavení indikátorů, která znesnadňuje jejich 

agregaci na vyšší úrovni a současně komplikuje porozumění indikátorům na straně 

žadatelů;

- Komplikovaný systém nastavení pravidel mezi poskytovateli a příjemci podpory 

vyplývající z pravidel založených na české legislativě a vnitřních směrnicích subjektů 

samotných;

- Zřízení řídicího orgánu na úrovni MPSV nedostatečně reflektovalo specifika 

samosprávy hl. m. Prahy;

- Byrokratická náročnost předkládání žádostí o podporu a zejména žádostí o platbu;

- Místy nízká úroveň znalostí projektového managementu na straně žadatelů spojená s 

nedostatečnou vazbou na strategické dokumenty a potřeby cílových skupin.

Většina zjištěných nedostatků vyplývajících ze Zhodnocení dosaženého pokroku

v realizaci JPD 3 z března 2005 je v OPPA již eliminována. Připravenost hl. m. Prahy i 

potenciálních žadatelů je díky zkušenostem s JPD 3 vyšší. Program bude implementován 

hl. m. Prahou jakožto řídicím orgánem, žádné zprostředkující subjekty nebudou zapojeny. 

Díky jednoduché implementační struktuře bude také zajištěna snadná výměna a agregace 

informací a jednotnost aplikace všech relevantních pravidel. Záměrem hl. m. Prahy jakožto 

řídicího orgánu pro OPPA i OPPK je zavedení přístupu Jedny dveře“ pro žadatele pro oba 

operační programy cíle EU „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“, tak i pro 

všechny fáze projektového cyklu. Hl. m. Praha bude posilovat schopnost žadatelů o 

podporu zpracovat kvalitní projekty prostřednictvím poradenství a publicity a dalších 

informačních aktivit. Tyto činnosti už hl. m. Praha vykonávalo, v implementaci OPPA tak
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bude moci navázat na dosavadní zkušenosti.

Jak dále uvádí Winkler (2005), pro evropské státy - ČR nevyjímaje - platí, že trh práce je 

významně teritoriálně rozčleněn podle poptávky i nabídky pracovních sil. „Většina 

transakcí na trhu práce je  v ČR teritoriálně podmíněna a omezena. Svědčí o tom tradičně 

nízká míra pracovní mobility na našem pracovním trhu. Uzavřenost regionálních 

pracovních trhů je  přitom ještě významnější pro málo kvalifikovanou pracovní sílu a pro 

málo mobilní a flexibilní skupiny osob na trhu práce. Regionální uzavřenost je  tedy typická 

právě pro rizikové skupiny na trhu práce jako jsou nekvalifikovaní, příslušníci etnických 

menšin, lidé se zdravotními handicapy, matky s malými dětmi. ...
Vyšší efektivnost lokálních programů na pracovním trhu je  často zdůvtxlřiována 

schopností integrovaněji a flexibilněji reagovat na regionální provázanost pracovní 

poptávky a nabídky. Tato souvislost lokálních programů způsobuje, že politické intervence 

nejsou směřovány jen na jednu stranu pracovního trhu: pracovní sílu či zaměstnavatele.

V regionech realizovaná efektivní politika rozvoje lidských zdrojů a aktivizace na trhu 

práce by měla být současně vztažena k místní tvorbě pracovních míst a k cílenému 

ekonomickému rozvoji regionu. Žádoucí změny může politika zajistit jen kombinací 

hledisek zaměřených na cílové skupiny pracovních sil a současně na skupiny 

zaměstnavatelů. I  když ke kombinování těchto hledisek může v principu docházet na 

různých úrovních systému politiky zaměstnanosti, zkušenosti z různých evropských zemí 

ukazují, že snadněji k němu dochází na lokální a regionální úrovni politiky.

Na druhé straně vystupují silné hlasy výzkumníků (OECD, 1996b), kteří ukazují, že 

ekonomická efektivnost a účelnost lokálních programů na trhu práce je  velmi podmíněná. 

Ustavování lokálního partnerství se často ukázalo jako velmi komplikovaný proces, a to 

jak při sladování cílů, tak i mehxl spolupráce. Organizace, které v rámci lokálního 

partnerství spolupracují, nejsou k sobě vzájemně komplementární. Vznikají mezi nimi často 

konflikty zájmů, které brání vyjednání jasných cílů, jasnému rozdělení kompetencí a 

odpovědností. Brání také flexibilním formám spolupráce, které jsou spojeny s nezbytnou 

vzájemnou důvěrou a relativní volností rozhodování partnerů. Je tedy pravděpodobné, že 

lokální programy mohou být stejně tak efektivní při dosahování svých cílů a také selhávat 

ve svých záměrech, stejně jako programy koncipované a realizované pod kontrolou 

centrální vlády. “
Domnívám se, že v podmínkách pražského trhu práce je realizace lokálních 

programů na trhu práce zatím v počátcích. Souhlasím s názorem výzkumníků, jež uvádí
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Winkler, kteří vnímají ustavování lokálního partnerství jako velmi komplikovaný proces. 

S ohledem na výsledky zprávy o Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci JPD 3 (v 

otázkách spolupráce jednotlivých subjektů) a na zkušenosti s nepružností a nedostatečnou 

spoluprácí jednotlivých subjektů v rámci Komunitního plánování se domnívám, že pražský 

trh práce není v současné době dostatečně připraven na formování lokálních programů na 

trhu práce.

8.3.5. Flexibilita institucionálního uspořádání
„Rozvoj lokálního partnerství na trhu práce nebyl v evropských zemích příliš přímočarý.

Případy lokálního partnerství vznikaly nejprve pro řešení akutních problémů sociálně nebo 

hospodářsky zanedbaných částí velkých měst. Součástí problémů, které městské 

samosprávy řešily se svými partnery, bylo také zvládání krizových environmentálních 

situací, jako jsou požáry, povodně nebo jiné přírodní katastrofy. Teprve postupně lokální 

partnerství začalo hrát významnější roli při řešení strategických a dlouhodobých otázek 

sociálního a ekonomického rozvoje lokalit a začalo sloužit takovým cílům, jako je  podpora 

místních zaměstnavatelských aktivit a podpora zaměstnanosti. ...

Z empirické evidence posledních let lze tedy konstatovat, že lokální programy jsou ve 

skutečnosti realizovány a organizovány velmi odlišným způsobem. V tomto rámci se mění 

jejich pozice a vztah k vládní politice dané země. Některé programy jsou organizovány 

shora dolů (top down) a cíle lokální politiky vykazují značnou koherenci s cíli vládní 

(resortní) politiky zaměstnanosti a trhu práce. Jiné se rozvíjejí spíše postupem zdola 

nahoru (bottom up) a vycházejí z vyjednávání a koherence cílů mezi nezávislými subjekty 

spojenými do sociálních sítí aktérů, kteří se podílí na řešení problémů lokálního trhu 

práce. ...
V některých zemích (Francie, Česká republika) je  podíl lokálních autorit na utváření 

politiky v dané oblasti stále omezený a neexistují obecně dostupné mechanismy 

vyjednávání zájmů a cílů mezi lokální, regionální a národní úrovní. Vjiných zemích (Irsko, 

Dánsko, Rakousko, Finsko) se však regionální a lokální autority začínají přímo zapojovat 

do tvorby politiky především ve smyslu:

- rozvíjení vlastních nezávislých proaktivních opatření a aktivit na trhu práce,

- adaptací a modifikací programů utvářených na národní úrovni.

Dalším závěrem empirických studií je  zjištění, že posilování role lokálních aktérů 

politiky zaměstnanosti při interakci s centrem obecně prospívá rozšiřování dotačních 

programů Evropských strukturálních fondů pro hospodářský rozvoj a specificky pro rozvoj
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lidských zdrojů. Evropská politika zaměstnanosti tedy směřuje k dosažení vlivu na lokální 

úroveň spíše prostřednictvím finanční a metodické podpory než cestou legislativních 

opatření. Evropská politika zaměstnanosti tvoří tedy další nezávislý faktor ovlivňující 

formování lokálních programů. Zvyšuje se tím komplexnost institucionálního kontextu, ve 

kterém se lokální iniciativy tvoří. “l9J

O využití finančních prostředků z Evropského sociálního fondu a o efektivnosti 

realizovaných projektů v rámci JPD 3 na území hl. města prahy je pojednáno v kapitole 

Efektivita lokálních programů, projekty ESF - JPD 3. Souhlasím s tím, že možnost čerpání 

prostředků z ESF a realizaci takto financovaných projektů lze vnímat jakožto lokální 

programy na trhu práce. Dle Winklerova pojetí lokálních programů na trhu práce, dle 

závěrečné zprávy Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Jednotného programového 

dokumentu pro cíl 3 regionu NUTS 2 hl. město Praha a v neposlední řadě i dle vlastních 

zkušeností s realizací projektů ESF mohu konstatovat, že současný pražský trh práce a 

jednotlivé zainteresované subjekty působící na trhu práce (státní i nestátní) nejsou 

dostatečně připraveny na efektivní spolupráci a na realizaci efektivních lokálních programů 

na trhu práce na regionální úrovni. Realizaci tvorby regionálních programů na trhu práce 

brzdí dopady světové finanční krize na ekonomiku České republiky, nejednotnost 

politického spektra ČR, nejasně definované postavení a role jednotlivých subjektů 

působících na trhu práce a v neposlední řadě i chybějící metodické vedení na centrální 

úrovni.

Výše uvedené empirické závěry vedou dle Winklera (2005) k následujícímu konstatování: 

„ V zemích EU plní lokální programy současně adaptační funkci, která pomáhá stabilizovat 

politiku v uvedené oblasti, a funkci inovační, která přispívá k transformacím současné 

politiky zaměstnanosti a trhu práce. Umožňují tak prosazování nových politických 

myšlenek a koncepcí, například těch, které jsou obsaženy v Evropské strategii 

zaměstnanosti. Tyto funkce a úspěšnost jejich naplňování se v kontextu evropské politiky 

zaměstnanosti neočekávaně mění. Ve velmi podobných institucionálních kontextech 

národních států lze při studiu lokálních programů zachytit drobné nevýrazné změny vládní 

politiky, připomínající je jí adaptaci na situaci na trhu práce, a současně radikální inovace, 

které mohou změnit obsah i efekt politiky zaměstnanosti v dané oblasti nebo lokalitě. “

197 Winkler. 2005
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8.3.6. Komplexnost politické regulace trhu práce
Dle Winklera (2005) bývá často regulace a ovládání ekonomických procesů spojováno

sbipolárním modelem, v němž státní intervence vystupují jako mocensky založená 

protiváha působení relativně svobodných tržních vztahů. Tuto tradiční představu politické 

ekonomie však v kontextu úvah o lokálních programech nelze dle Winklera (2005) 

přijmout. Regulaci trhu práce Winkler chápe jako komplexní proces, který se vyznačuje 

jak pluralitou společenských institucí s regulační íúnkcí, tak pluralitou úrovní, na nichž 

mohou být hospodářské aktivity na trhu práce koordinovány. Vedle národní úrovně vzniká 

tato možnost i na regionální a lokální úrovni.

„ V kontextu politiky zaměstnanosti a trhu práce v evropských zemích nebývá ani na 

místní úrovni obvyklé, aby všichni aktéři byli vzájemně konfrontováni v průběžné 

komunikaci a diskusi o všech problémech trhu práce. Diskuse a vyjasňování stanovisek se 

většinou odehrávají v menších skupinách politických aktérů. Probíhají paralelně 

v několika subsystémech politiky zasahujících lokální trh práce. Takovými vzájemně 

autonomními "subsystémy" mohou být:

- administrace státní politiky zaměstnanosti na úřadech práce, která se opírá

o hierarchickou rezortní organizační strukturu veřejných služeb zaměstnanosti,

- komunity profesních odborníků a akademických pracovníků zabývajících se 

analýzami trhu práce, kteří ve vnitřní vzájemné diskusi založené na hledání názorové 

shody definují problémy trhu práce,

- sociální partneři a jejich reprezentanti v tripartitním uspořádání sociálního dialogu, 

kteří cestou vyjednávání vlastních stanovisek a cílů definují kompromisní pravidla 

řešení problémů zaměstnanosti a trhu práce,

- skupiny zaměstnavatelů sdružených do zaměstnavatelských a podnikatelskýchsvazů 

orientujících se ve svém politickém chování a rozhodování podle pravidel 

hospodářského růstu.

Podobně relativně nezávislé subsystémy politiky mohou tvořit specifická občanská 

sdružení opírající svou činnost o dobrovolnou práci a solidaritu s cílovými skupinami na 

trhu práce.

Vytváření lokálního ¡xirtnerství na trhu práce lze definovat jako snahu o překonání 

institucionálních bariér a navázání kooperativních vztahů mezi subsystémy lokální politiky. 

Podstata partnerství aktérů z různých sektorů a subsystémů lokální politiky spočívá 

v dosažení větší koherence a integrace dříve odlišných představ o problémech na trhu 

práce, definic cílů a nástrojů k jejich dosažení, fekální partnerství tak v důsledku vede ke

183



snížení úrovně komplexností místní politiky, čin í tak politiku více synergickou a 

konzistentní vzhledem k dosahovaným cílům. Takových vlastností však nedosahují všechny 

lokální programy působící na trhu práce. Pokud existuje mezi různými subsystémy politiky 

nesoulad v pojetí problémů a chápání politiky, může nastat situace, kdy politická regulace 

trhu práce má mnohoznačné a ambivalentní důsledky. Patří mezi ně nekonzistentní cíle 

nebo jejich nedůsledná realizace, která se projevuje v implementačním deficitu 

programu. “

Jak již bylo uvedeno výše, realizace efektivních lokálních programů na trhu práce v Praze 

je zatím v počátcích. Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti není dle mého názoru vnímáno 

jako komplexní proces. Domnívám se, že doposud nedošlo k dosažení větší koherence a 

integrace představ o problémech na trhu práce, na kterých spočívá podstata partnerství 

aktérů z různých sektorů a subsystémů lokální politiky. Věřím, že prostředky z ESF by 

mohly být do roku 2013 využity pro realizaci nějakého komplexního programu, který by 

nesl prvky lokálního programu na trhu práce.
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9. PRAKTICKÁ ČÁST -  VÝZKUM

V praktické části, která byla realizována kvalitativním výzkumem, jsou představeny a 

analyzovány názory a postoje respondentů, které zaujímají k současnému systému řešení 

dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice. Podrobněji se pak výzkum zaměřuje na 

otázku využití finančních zdrojů z prostředků Evropského sociálního fondu, jako jednoho 

z možných nástrojů řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Zjišťovány jsou také názory 

jednotlivých respondentů na plánované změny na trhu práce, na otázku individuálních 

akčních plánu, na otázku mezisektorové spolupráce apod.

Kvalitativní metoda výzkumu byla zvolena proto, že cílem výzkumu nebylo zjišťovat 

hodnoty vyjádřitelné čísly, ale naopak zmapovat různé názory, postoje a stanoviska, která 

respondenti zaujímají k danému tématu.

9.1.Cfl a účel výzkumu

Cílem kvalitativního výzkumu bylo zjistit, jaké jsou názory respondentů198 na 

problematiku řešení dlouhodobé nezaměstnanosti, na adresnost a efektivitu jednotlivých 

nástrojů řešení dlouhodobé nezaměstnanosti, především na využití finančních prostředků 

z Evropského sociálního fondu jako jednoho z nástrojů

Výzkum také zjišťuje názory a postoje respondentů ke změnám na pracovním trhu, 

především na otázky v souvislosti se změnami v zákoně o zaměstnanosti (zprostředkování 

zaměstnání, individuální akční plány, podpora v nezaměstnanosti, zpřísnění postihu 

nelegální práce) a v zákoně o pomoci v hmotné nouzi (výše příspěvku na živobytí, způsob 

výplaty dávek).

Záměrem výzkumu je, mimo jiné, zjistit názor respondentů na otázku spolupráce 

mezi jednotlivými odděleními úřadu práce (oddělením zprostředkování zaměstnání, 

oddělení pomoci v hmotné nouzi) a neziskového sektoru při řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti, zejména při vypracování individuálních akčních plánů, a na jejich 

konkrétnější představu o této spolupráci.

Nejedná se o výzkum takového rozsahu, aby bylo možné jeho výsledky bez rozdílu 

aplikovat na celou populaci, ani na všechny zaměstnance působící v institucích 

zabývajících se řešením dlouhodobé nezaměstnanosti. Výzkum je pouze orientační sondou,

198 osob, kteří jsou zapojeni do realizace opatření proti nezaměstnanosti, ať již na státní či nestátní úrovni; 
více o respondentech v kapitole 9.4. -  Výběr vzorku -  výzkumný soubor
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která by měla pomoci zamyslet se nad současným způsobem spolupráce zainteresovaných 

subjektů a pokusit se navrhnout možné způsoby řešení. Přestože se jedná o výzkum na 

malém vzorku populace, jednotlivé názory a postoje, které se v mnoha případech shodují, 

mohou upozornit na stávající problémy a poskytnout výpověď o účinnosti nástrojů, 

kterými se realizuje sociální politika pro dlouhodobě nezaměstnané.

9.2. Výzkumné problémy

Výzkum si klade za cíl nalézt prostřednictvím otázek z různých okruhů odpovědi na 

následující výzkumné problémy:

1. Jaké nástroje řešení dlouhodobé nezaměstnanosti jsou vnímány jako 

nejefektivnější, jaké existují nové nástroje a jak lze nejadresněji a nejsmysluplněji 

využít finančních prostředků z ESF, jako jednoho z nástrojů řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti ?

2. Jakým směrem se bude ubírat sociální politika v CR v oblasti řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti po vyčerpání finančních prostředků z ESF určených pro ČR po 

roce 2013?

3. Existuje vzájemná spolupráce mezi realizátory projektů Jednotného programového 

dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS2 hlavní město Praha (dále jen  JPD3) v 

opatřeních 1.1. a 2.1. s ostatními státními i nestátními subjekty působícími v oblasti 

řešeni dlouhodobé nezaměstnanosti (mezi jednotlivými projekt}' ESF navzájem, 

mezi projekty ESF a úřady práce či ostatními institucemi, mezi jednotlivými 

odděleními úřadů práce apod.)?

4. Jsou změny na pracovním trhu, navržené vládou dne 2. dubna 2008199, především 

otázka změn v zákoně o zaměstnanosti (zejména vypracovávání individuálních 

akčních plánů) a v zákoně o pomoci v hmotné nouzi (výše příspěvku na živobytí -  

sledování podmínky zvyšováni příjmu žadatelů vlastní prací), v současných 

podmínkách na úřadech práce vůbec realizovatelně?

5. Je vnímána současná spolupráce subjektů působících v oblasti řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti (ÚP, oddělení pomoci v hmotné nouzi a NNO) jako dobrá?

199 Viz. Tisková zpráva MPSV ze dne 2. dubna 2008 - Vláda schválila změny na pracovním trhu; 
http://www.inpsv.cz/cs/5278
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9.3. Hypotézy

Před zahájením výzkumu byly k objasnění definovaných výzkumných problémů stanoveny 

následující hypotézy:

Hypotéza č. 1 -  Předpokládá se, že za nejefektivnější nástroj řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti z oblasti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti bude považována 

rekvalifikace, z ostatních nástrojů pak využití finančních prostředků z ESF.

Hypotéza č. 2 -  Očekává se, že možnost čerpání finančních prostředků z ESF pro 

řešení dlouhodobé nezaměstnanosti budou respondenti hodnotit velice přínosné.

Hypotéza č. 3 - Jako nejefektnější využití finančních prostředků z ESF v oblasti 

dlouhodobé nezaměstnanosti bude respondenty hodnocena možnost realizace koncepčních 

projektů, při jejichž realizaci by byl zapojen jak státní, tak nestátní sektor.

Hypotéza č. 4 -  Lze předpokládat, že respondenti z řad koordinátorů projektů ESF, 

vedoucích úřadu práce z oddělení poradenství a zprostředkování a z oddělení trhu práce a 

vedoucích oddělení pomoci v hmotné nouzi, nebudou považovat realizované projekty 

financované z prostředků ESF za zcela efektivní, smysluplné a efektivní.

Hypotéza č. 5 -  Existuje domněnka, že respondenti nejsou dostatečně informováni o 

všech projektech a opatřeních na území městské části, kde působí či v nejbližším okolí.

Hypotéza č. 6 -  Lze se domnívat, že respondenti nejsou ze strany realizátorů 

projektů ESF oslovováni s nabídkou spolupráce.

Hypotéza č. 7 -  Předpokládá se, že dotázaní respondenti budou vnímat prostředí 

projektů spolufinancovaných z prostředků ESF, jež jsou realizovány v témže opatření, na 

témže území a s obdobnou cílovou skupinou spíše jako konkurenční.

Hypotéza č. 8 -  Lze se domnívat, že respondenti nebudou změny na pracovním trhu, 

navržené vládou dne 2. dubna 2008, především otázku změn v zákoně o zaměstnanosti 

(zejména vypracovávání individuálních akčních plánů) a v zákoně o pomoci v hmotné 

nouzi (výše příspěvku na živobytí -  sledování podmínky zvyšování příjmu žadatelů vlastní 

prací), považovat za efektivně realizovatelné.

9.4. Výběr vzorku -  výzkumný soubor

Výzkumným soubor byl vybrán účelově a byl rozčleněn do 4 skupin. Problematika 

dlouhodobé nezaměstnanosti spojuje jednotlivé podskupiny tím, že představitelé všech 

skupin se účastní realizace či zprostředkování některého z nástrojů řešení dlouhodobé
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nezaměstnanosti.

Pro účely výzkumu bylo zvoleno zaměření na městský obvod Prahy 9, konkrétně pak 

na Prahu 14 a 20. Tato lokalita byla zvolena s ohledem na to, že nestátní organizace (SKP 

HOPO), ve které v současné době působím, a která realizovala výše zmíněný projekt 

Aktivizace, sídlí na území Prahy 20. Při realizaci uvedeného projektu ESF bylo 

spolupracováno s přilehlými oblastmi, konkrétné pak s Prahou 20 a 14. Praha 9 je 

v zaměření zvolena proto, že Praha 20 i Praha 14 je územně příslušná k pobočce ÚP Praha 

9. Jelikož projekty realizované respondenty skupiny 1. měly celopražskou působnost, nelze 

zjištěné výsledky vztahovat pouze na oblast Prahy 9, 14 a 20. Respondenti skupiny 4. 

zastupovaly také organizace s celopražskou působností. Vazbu na dané území (Praha 9, 14 

a 20), mají pouze respondenti skupiny 2. a 3 (a 2 respondenti skupiny 1). Jelikož jde o 

představitele úřadů městských částí a pobočky ÚPP, kteří se ve všech městských částech 

řídí shodnými předpisy a metodikami, daly by se zjištěné závěry uplatnit na celé území hl. 

m. Prahy. Uplatnitelnost závěrů na celé území Prahy je možná i s ohledem na výše 

uvedené působení ostatních respondentů (viz. projekty s celopražskou působností, MHMP, 

ÚPP).

Účelovost výběru vzorku dále spočívá v tom, že do vzorku byli konkrétně zařazeni:

- představitelé institucí, které plní funkci určeného konečného příjemce finančních 

prostředků opatření JPD3200,

- jednotliví realizátoři a příjemci přidělených finančních prostředků na schválené projekty 

opatření JPD3, nejlépe na území Prahy 9, 14 a 20,

- představitelé výkonu státní správy v oblasti státní politiky zaměstnanosti, tj. úřadu práce 

Prahy 9,

- tak v neposlední řadě zaměstnanci oddělení pomoci v hmotné nouzi, jelikož zákon o 

pomoci v hmotné nouzi upravuje poskytování pomoci prostřednictvím dávek osobám, 

které nemají dostatečné prostředky k získání obživy a tyto prostředky si nemohou z 

objektivních důvodů zvýšit Mezi respondenty byli zařazeni taktéž sociální kurátoři

První skupinu výzkumného souboru tedy tvoří koordinátoři či realizátoři projektů 

spolufinancovaných z prostředků ESF, konkrétně Jednotného programového dokumentu 

pro Cíl 3 regionu NUTS2 hlavní město Praha (dále jen JPD3) v opatřeních 1.1. a 2.1. 

Původním záměrem bylo oslovit realizátory projektů na území městské části Praha 9, 14 a 

20. Jelikož však všechny projekty ESF, ať již v opatření 1.1 nebo 2.1, mají celopražskou

200 Pro opatření 1.1. -  Úřad práce hlavního mčsta Prahy, pro opatření 2.1. Magistrát hlavního města Prahy.
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působnost, nebylo možno zaměřit se pouze na realizátory projektů z těchto oblastí. Z výše 

uvedených městských částí byly do projektu zařazeny tři respondenti, jejichž organizace 

poskytuje své služby na tomto území

Druhou skupinou jsou zaměstnanci na vedoucích pozicích ÚP (oddělení poradenství 

a zprostředkování), dále pak vedoucí odborů sociálních věcí a zdravotnictví201, oddělení 

pomoci v hmotné nouzi na Praze 9, 14 a 20.

Třetí skupinu tvoří jednotliví zaměstnanci úřadu práce Prahy 9 z oddělení 

poradenství a zprostředkování, oddělení rekvalifikací a jednotliví zaměstnanci odborů 

sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení pomoci v hmotné nouzi na Praze 9, 14 a 20, kteří 

jsou zapojeni do přímé práce s uživateli služeb. Dále pak sociální kurátoři, kteří taktéž 

pracují se skupinou dlouhodobě nezaměstnaných.

Poslední, čtvrtou skupinu tvoří zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy, odbor 

fondů EU, oddělení Evropského sociálního fondu a to na pozici vedoucí oddělení a 

manažer opatření 2.1. Do čtvrté skupiny je zařazen respondent reprezentující Úřad práce 

hlavního města Prahy, odbor trhu práce, oddělení implementace ESF, na pozici vedoucí.

Výzkumný soubor čítá 23 respondentů. Počet respondentů v jednotlivých skupinách 

je uveden v tabulce č. 25 v příloze č. 24.

9.5. Výzkumné nástroje a metody

Při výzkumu byla použita metoda polostrukturovaného individuálního řízeného rozhovoru. 

Rozhovor s respondenty probíhal na základě předem připraveného seznamu otázek. 

Struktura otázek pro čtyři skupiny respondentů je uvedena v příloze č. 1 9 - 2 2  

k diplomové práci202. Pro každou skupinu respondentů bylo sestaveno jiné schéma otázek. 

U všech skupin byl shodný počet otázek, a to 15. Otázka č. 15. dávala možnost volného 

prostoru k vyjádření. Většina otázek se shodovala u všech skupin respondentů, z celkového 

počtu 15ti otázek jich bylo 11 shodných. 4 otázky byly rozdílné, byly formulovány 

konkrétně s ohledem na danou skupinu respondentů.

Otázky byly formulovány tak, aby přispěly k objasnění stanovených hypotéz a tím 

také k odpovědím na výzkumné problémy. Kromě otázek, které měly potvrdit či vyvrátit

201 Jednotlivé městské části mají různě pojmenované odbory:
- Praha 9 -  Odbor sociální a státní sociální podpory - Oddělení doplňkové péče - dávky v hmotné nouzi
- Praha 14 - Odbor sociálních věd a zdravotnictví - oddělení pomoci v hmotné nouzi
- Praha 20 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - dávky pro osoby v hmotné nouzi.

202 V příloze č. 12 je uvedena tisková zpráva MPSV, na kterou se některé otázky odkazují.
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výše zmíněné hypotézy, byly zařazeny též otázky, které zjišťovaly statistické údaje o 

respondentech. Zjišťováno bylo pohlaví respondentů, jejich rozložení do věkových 

kategorií, dokončené vzdělání a vystudovaný obor (zaměření) a délku praxe v současném 

zaměstnání.

Rozhovor se odehrával vždy po předchozí telefonické domluvě s respondenty. 

Respondentům bylo nabídnuto, aby si zvolili termín, čas a místo schůzky. Respondentům 

bylo nabídnuto zaslání seznamu otázek, které budou předmětem našeho rozhovoru, ještě 

před samotným konáním rozhovoru. Nabídka byla respondentům učiněna především 

z důvodu ušetření jejich času a také proto, aby měli případně možnost se na otázky 

připravit. Kontakty na respondenty byly získány na webových stránkách jednotlivých 

institucí, ve kterých byli zaměstnáni. Všechny rozhovory se odehrávaly na pracovištích 

respondentů. Pouze jeden respondent sdělil své odpovědi písemně a zaslal je e-mailem.

Délka rozhovoru se pohybovala v průměru okolo 30 minut. Předem byla 

předpokládána časová dotace okolo 2-3 minut na otázku. Prvních pár minut setkání 

s respondentem bylo věnováno představení autorky diplomové práce, tématu práce a 

odůvodnění výběru respondentů. Závěr rozhovoru byl věnován poděkování a v případě 

projeveného zájmu respondentů příslib zaslání diplomové práce v elektronické podobě po 

jejím úspěšném obhájení.

Všechny rozhovory byly se souhlasem respondentů nahrány na digitální diktafon s 

tím, že jim byla garantována anonymita. Z audiozáznamu byl vytvořen písemný přepis, 

který se stal podkladem pro další analýzu.

9.6. Interpretace výsled ků

9.6.1. Pohlaví respondentů
Rozdělení respondentů dle pohlaví a jejich rozmístění a počet v jednotlivých skupinách je

uveden v tabulce č. 26, v příloze č. 24 diplomové práce.

Vzorek respondentů tvoří 23 osob, z toho 14 žen a 9 mužů. Jak ukazuje tabulka č. 27, 

je poměr žen a mužů zastoupen ve skupině 1. v měřítku 5:2, ve skupině 2. 4:2, ve skupině

3. 5:2 a ve skupině 4. 0:3. Ve skupině 4. nebyly zastoupeny ženy.

9.6.2. Věkové kategorie respondentů
Tabulka č. 27 v příloze č. 24 vypovídá o zařazení respondentů v jednotlivých skupinách do

věkových kategorií. Stanoveny jsou 4 věkové kategorie: do 30 let, 30-40 let, 40-50 let a 

nad 50 let.
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Nejvíce respondentů spadá do věkové kategorie do 30 let (celkem 8 respondentů). 

Věková kategorie 30-40 let je zastoupena sedmi respondenty, kategorie 40-50 dvěma a 

kategorie nad 50 let šesti respondenty.

Skupina 1. je zastoupena třemi respondenty staršími 50 let, dvěma mladšími 30 let.

V kategorii 30-40 let a 40-50 let je po jednom respondentovi.

Skupinu 2. tvoří jeden respondent mladší 30 let, dva ve věkové kategorii 30-40 let, 

jeden v kategorii 40-50 a dva v kategorii nad 50 let.

Skupina 3. je složena ze tří respondentů do 30 let, tří v kategorii 30-40 let a jednoho 

nad 50 let.

Skupinu 4. tvoří dva respondenti do 30 let a jeden v kategorii 30-40 let.

9.6.3. Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů a zaměření studia/ 
vystudovaný obor

Rozmístění respondentů v jednotlivých skupinách dle jejich nejvyššího dosaženého 

vzdělání uvádí tabulka č. 28 v příloze č. 24. Nejvyšší dosažené vzdělání bylo zkoumáno 

v kategoriích střední vzdělání s maturitou, vyšší odborné vzdělání a vysokoškolské 

vzdělání.

Z celkového počtu respondentů jich dle nejvyššího dosaženého vzdělání spadá do 

kategorie vysokoškolsky vzdělaných (celkem 14). Následují respondenti se středním 

vzděláním s maturitou (6 respondentů) a respondenti s vyšším odborným vzděláním (3 

respondenti).

Největší počet respondentů s vysokoškolským vzděláním je ve skupině 1. (6 

respondentů), následuje skupina 2. (4 respondenti). Všichni respondenti ve skupině 4. 

rovněž dosahují vysokoškolského vzdělání.

Vyšší odborné vzdělání mají 3 respondenti, jeden ze skupiny 1., dva ze skupiny 3.

Respondenti se středoškolským vzděláním jsou zastoupeny pouze ve skupině 2 (2 

respondenti) a 3. (4 respondenti).

Zaměření studia či vystudovaný obor u jednotlivých typů nejvyššího dosaženého vzdělání 

respondentů zobrazují tabulky č. 29, 30 a 31 v příloze č. 24. Tabulka č. 29 zobrazuje 

složení oborů či zaměření studia u středoškolského vzdělání s maturitou, tabulka č. 30 u 

vyššího odborného vzdělání a tabulka č. 31 u vysokoškolského vzdělání.

Humanitní obory (sociálně-právní zaměření a obor sociální vychovatelství) jsou 

zastoupeny u dvou respondentů se středoškolským vzděláním, dva respondenti mají
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ekonomické zaměření. Po jednom jsou pak zastoupeny technické a další obory.

U všech tří respondentů, jež dosáhli vyššího odborného vzdělání, se jedná o sociálně- 

právní zaměření.

Nej vyšší počet respondenti» (9respondentů ze 14 s vysokoškolským vzděláním) 

dosáhlo vysokoškolského vzdělání v humanitně zaměřených oborech, a to sociální práce, 

sociologie, sociální geografie, sociální pedagogika a pedagogika. Obor sociální práce je 

zastoupen u pěti respondentů (u jednoho z nich se jednalo o obor sociální práce se 

zdravotnickým profilem), což je největší zastoupení. U dvou respondentů se jednalo o 

ekonomické zaměření studia, u tří o technické zaměření.

9.6.4. Délka praxe respondentů v současném zaměstnání
U respondentů byla sledována délka jejich praxe v současném zaměstnání. Nemuselo se

jednat o zařazení na současné pozici. Jelikož byla délka praxe velice rozdílná, pro účely 

vyhodnocení byly stanoveny kategorie: do dvou let, 2-5 let, 5-10 let a nad 10 let.

Tabulka č. 32 v příloze č. 24 ukazuje rozdělení respondentů v jednotlivých skupinách 

do kategorií dle délky praxe v jejich současném zaměstnání.

Shodně 7 respondentů spadá do kategorie 5-10 let a nad 10 let praxe v současném 

zaměstnání. Pět respondentů je v současném zaměstnání po dobu 2-5 let, 4 respondenti pak 

do 2 let.

Nejvíce respondentů (4) ve skupině 1. je v současném zaměstnání déle než 10 let. 

Jedná se o praxi v počtu 13, 15, 20 a 30 let. Po jednom respondentovi jsou pak zastoupeny 

ostatní kategorie ve skupině 1.

Ve skupině 2. spadá nejvíce respondentů (3) také do kategorie délky praxe nad 10 let 

(14, 17 a 27 let praxe v současném zaměstnání). Dva respondenti jsou v současném 

zaměstnání 5-10 let, jeden pak 2-5 let. V kategorii do 2 let není zařazen žádný 

z respondentů spadajících do skupiny 2.

Oproti předchozím dvěma skupinám respondentů, není ve skupině 3. ani jeden 

respondent v současném zaměstnání déle než 10 let. 4 respondenti mají délku praxe 5-10 

let, jeden 2-5 let a dva respondenti do 2 let. Do skupiny 3. patří respondent, který je 

v současném zaměstnání ze všech respondentů nej kratší dobu, a to 3 měsíce.

Ani ve skupině 4. není žádný z respondentů v současném zaměstnání déle než 10 let, 

ani 5-10 let. Dva z nich jsou v současném zaměstnání 2-5 let, jeden pak do dvou let. Toto 

rozložení je poměrně logické s ohledem na to, že se jedná o zaměstnance odboru 

implementace ESF ÚPP a odboai fondů EU MHMP a Česká republika má možnost čerpat
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finanční prostředky z ESF teprve od roku 2004. Zhruba v této době tedy došlo ke vzniku 

těchto odborů, proto nikdo z respondentů v této skupině nemůže mít praxi v současném 

zaměstnání delší než 5 let.

9.6.5. Vyhodnocení jednotlivých otázek
Poznámkj

1. V odpovědích respondentů se pro osobu, jež je příjemcem pomoci, podpory či 

služby vyskytují různá označení. Nejčastěji jde o označení uživatel, příjemce či 

klient. V jednotlivých citacích respondentů jsou uvedena taková označení pro 

příjemce služby, která použili přímo respondenti. V souhrnných informacích je pak 

pro všechna na to označení použit termín „klient“.

2. Respondenti ve svých odpovědích vyjadřovali mnohdy vícero názorů, z nichž 

každý je započítán samostatně. Výsledný součet názorů u jednotlivých otázek je 

proto vyšší než celkový počet respondentů, tj. více než 23.

3. U odpovědí s názorovou shodou více než pěti respondentů (výjimečně i u shody 

menšího počtu respondentů, je-li možno z tohoto názoru a rozdělení skupiny 

s názorovou shodou usuzovat na nějaké souvislosti) je uvedeno rozdělení 

respondentů do jednotlivých skupin, dále dělení dle pohlaví, věkové kategorie, 

nejvyššího dosaženého vzdělání a délky praxe v současném zaměstnání.

4. Pro dokreslení uvedených tvrzení jsou některé zodpovědí (citací) respondentů 

uvedeny v příloze č. 23 diplomové práce.

OTÁZKA Č. 1

Otázka č. 1 zjišťuje, co napadne respondenty jako první, když se řekne dlouhodobá 

nezaměstnanost a její řešení

Nej větší počet respondentů (15) napadnou buďto jejich konkrétní klienti nebo 

nejrůznější skupiny klientů, kteří spadají do kategorie dlouhodobě nezaměstnaných a 

nutnost odlišného přístupu k těmto jednotlivým skupinám. Respondenti vidí rozdíl mezi 

objektivními či subjektivními příčinami dlouhodobé nezaměstnanosti, rozlišují mezi 

dlouhodobě nezaměstnanými z řad zdravotně postižených, mladistvých a absolventů, 

matek na konci či po ukončení rodičovské dovolené, osob starších 50 let, dlouhodobě 

nezaměstnaných z důvodu záznamu v rejstříku trestů a neochoty zaměstnavatelů je 

zaměstnat, a v neposlední řadě těch, kteří nemají zájem pracovat a chtějí zůstat dlouhodobě 

nezaměstnanými.
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Skupina -  Z celkového počtu patnácti respondentů zastávajících tento názor, čtyři 

spadají do skupiny 1., pět do skupiny 2., pět do skupiny 3. a jeden do skupiny 4.

Pohlaví -  Názorově shodnou skupinu tvoří jedenáct žen a čtyři muži.

Věková kategorie -  S ohledem na věkové kategorie jsou respondenti rozmístěni 

následovně: kategorie do 30 let čtyři respondenti, 30-40 let čtyři respondenti, 40-50 let dva 

respondenti a nad 50 let pět respondentů.

Nejvyšší dosažené vzdělání -  Středoškolského vzdělání dosáhlo v této skupině pět 

respondentů, vyššího odborného vzdělání dva a vysokoškolského osm respondentů. 

S ohledem na dosažené výsledky lze konstatovat, že individualitu a specifičnost 

jednotlivých skupin dlouhodobě nezaměstnaných si uvědomují jak respondenti s vysokým 

stupněm vzdělání, tak respondenti se středoškolským vzdělání, kteří neopomíjí praxi se 

svými klienty.

Délka praxe v současném zaměstnání -  Jeden respondent spadá do kategorie do 2 let 

praxe, tři respondenti do kategorie 2-5 let, šest respondentů do kategorie 5-10 let a pět 

respondentů nad 10. Z výše uvedeného lze usoudit, že na specifičnost různých kategorií 

dlouhodobě nezaměstnaných klientů poukazují převážně respondenti s praxí delší než dva

roky.

U sedmi respondentů se objevuje názor, že dlouhodobá nezaměstnanost je velkým 

problémem, který není snadno řešitelný, nikdy se nevyřeší na 100%. Toto pojetí vyznívá 

sice pesimisticky, avšak realisticky.

Skupina -  Ze sedmi respondentů spadají dva do skupiny 1., dva do skupiny 2. a tři do 

skupiny 3. Skupina 4. není v tomto pojetí zastoupena.

P ohlaví-D le pohlaví jsou respondenti rozděleni v poměru 4 ženy a 3 muži.

Věková kategorie -  Respondenti se shodným názorovým pojetím jsou do věkových 

kategorií rozděleni v následujícím počtu: tři do 30 let, jeden 30-40 let a tři 40-50 let.

Nejvyšší dosažené vzdělání -  S ohledem na nejvyšší dosažené vzdělání je tato 

skupina tvořena čtyřmi vysokoškoláky, jedním respondentem s vyšším odborným 

vzděláním a dvěmi středoškoláky.

Délka praxe v současném zaměstnání -  Jeden respondent dosahuje délky praxe do 

dvou let, dva v rozsahu 2-5 let, jeden 5-10 let a tři nad 10 let praxe.

Naopak dva respondenti se domnívají, že dlouhodobá nezaměstnanost neexistuje či 

nepředstavuje v Praze zásadní problém. Objevuje se i názor, že kdo chce, si práci v Praze
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najde. V této souvislosti byl přibližně třemi respondenty vznesen dotaz, proč se diplomová 

práce zaměřuje právě na dlouhodobou nezaměstnanost, když v Praze je nejnižší míra 

nezaměstnanosti. Z toho lze usuzovat, že ne všichni respondenti na problematiku 

nezaměstnanosti, konkrétně pak nezaměstnanosti dlouhodobé, nahlíží zcela komplexně. 

Neodlišují také fakt, že míra nezaměstnanosti v Praze je sice nejnižší z celé ČR, ale 

struktura volných pracovních míst neodpovídá složení a struktuře evidovaných uchazečů o 

zaměstnání. Lze se domnívat, že opomíjí fakt, že ve společnosti existují i tzv. 

nezaměstnatelní uchazeči, a to například z důvodu věku, nevyhovujícího zdravotního 

stavu, nízké čí žádné kvalifikace, komplikované sociální situaci spojené s vysokou mírou 

zadluženosti, záznamu v rejstříku trestů, chybějících pracovních návyků apod.

První asociací na položenou otázku č. 1 je u čtyř respondentů odpověď, že v souvislosti 

s dlouhodobou nezaměstnaností je těžký návrat do pracovního života, právě z důvodu 

ztráty pracovních návyků. Jeden z těchto respondentů si pod dlouhodobou nezaměstnaností 

a jejím řešením představuje znovunavrácení na trh práce.

Skupina -  U této odpovědi se jedná pouze o zástupce skupiny 1. Lze tak uvažovat o 

souvislosti mezi vyřčenou odpovědí a zařazením respondentů do skupiny realizátorů 

(manažerů, koordinátorů či asistentů) projektů ESF. Lze se tedy domnívat, že názor 

respondentů vychází ze zaměření jejich projektů v opatření 1.1 či 2.1 a že jedním z cílů 

jejich projektů byla právě pomoc klientům při návratu na trh práce. Ze zkušenosti 

s realizací projektu pak usuzují, že ztráta pracovních návyků je velkým handicapem a 

ztěžuje klientům návrat na otevřený trh práce.

Pohlaví -  Dle pohlaví jsou respondenti rozděleni v poměru 3 ženy a 1 muž.

Věková kategorie -  Dva respondenti jsou zařazeni do věkové kategorie do 30 let, 

jeden 40-50 a jeden nad 50 let.

Nejvyšší dosažené vzdělání -Všichni respondenti jsou vysokoškolsky vzdělaní.

Délka praxe v současném zaměstnání -  Jeden respondent je v současném zaměstnání 

do 2 let, délky praxe 2-5 let dosahuje také jeden respondent, zbývající dva mají praxi delší 

než 10 let.

4 respondenty jako první napadne délka nezaměstnanosti, která je již považována za 

dlouhodobou. Mezi respondenty existuje různé pojetí dlouhodobé nezaměstnanosti, jeden 

z nich považuje za dlouhodobou nezaměstnanost již nad 6 měsíců, zbývající 3 pak delší 

než jeden rok.
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Jeden z respondentů na otázku odpovídá, že je málo práce, jeden pak má k tomuto pojmu 

již averzi. Další z respondentů si pod dlouhodobou nezaměstnaností představí apatii či 

bezradnost, další politiku zaměstnanosti, hlavně pak výzvy pro zaměstnavatele.

Jedna z respondentek považuje dlouhodobou nezaměstnanost s ohledem na svou cílovou 

skupinu mladistvých uchazečů o zaměstnání jako něco, co nemá řešení, „protože 

zaměstnavatelé nechtějí mladistvé do pracovního poměru. Z důvodu pracovní doby, 

nemohou mít podepsanou hmotnou odpovědnost aptxl. Také je  nechtějí z toho důvodu, 

protože nad každým mladým by měl být minimálně jeden dozor a bohužel dnes ty firmy 

nemají lidí nazbyt, aby hlídali, co mladí dělají, jak to dělají, zadával jim  práci apod. Cca 

před dvěma měsíci jsem dělala statistiku a téměř čtvrtina z mé evidence jsou mladiství, je  

jich poměrně dost. “

Jelikož se otázka ptá na dlouhodobou nezaměstnanost a její řešení, někteří respondenti již 

zde navrhovali vhodné nástroje řešení. Nejefektivnějšími nástroji řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti z pohledu respondentů se však zabývá otázka č. 2, proto jsou navrhovaná 

řešení, uváděná respondenty již v odpovědi na otázku č. 1, zahrnuta až ve vyhodnocení 

otázky č. 2.

Pro dokreslení jsou některé z odpovědí respondentů na otázku č. 1. uvedeny v příloze

č. 23.

OTÁZKA Č. 2

Otázka č. 2 se zabývá názorem respondentů na to, který z nástrojů řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti (nejen v rukou státu = APZ, ale i jakýkoliv jiný nástroj, př. projekty 

apod.) se jim jeví jako nejefektivnější, a proč se tomu tak domnívají.

Na možnosti řešení dlouhodobé nezaměstnanosti odpovídali někteří respondenti již 

v otázce č. 1, vyhodnocení jejich odpovědí je však zařazeno až zde, u otázky č. 2.

Názory respondentů na nejefektivnější nástroj/e řešení dlouhodobé nezaměstnanosti 

byly různorodé. Nejvíce respondentů (10) se shoduje na tom, že je nutno klást větší důraz 

na individuální sociální práci s klientem a v té souvislosti dbát na komplexní pojetí 

problematiky dlouhodobé nezaměstnanosti. Řešení by tedy taktéž mělo být komplexní, 

nástroje APZ by měly být provázány především s individuálním přístupem ke klientovi
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(individuální sociální práce), s poradenstvím (odborné poradenství, sociálně-právní 

poradenství aj.), terénní sociální prací, s preventivními opatřeními, se vzděláváním apod. 

Respondenti také poukazují na nutnost spolupráce jednotlivých zainteresovaných subjektů 

Jeden z respondentů upozorňuje na fakt, že nezaměstnanost je jedním z velkých témat 

sociální práce, proto by se na sociální práci nemělo při jejím řešení zapomínat. „Pro 

dlouhodobě nezaměstnané je  nejefektivnější individuální práce s nimi. Jestliže budeme 

jedince škatulkovat, jestli je  budeme rozdělovat jen  podle měsíců, podle jejich profesí 

apod., a budeme opomíjet jejich osobnostní předpoklady, tak se nikam nedostaneme. “

Skupina - Z hlediska zařazení respondentů do skupin, zastávají tento názor 

dvarespondenti ze skupiny 1., tři ze skupiny 2, tři ze skupiny 3. a dva ze skupiny 4.

Pohlaví - S ohledem na pohlaví je deset respondentů, jež se v tomto názoru shodují, 

zastoupeno sedmi ženami a třemi muži.

Věková kategorie - Z hlediska zařazení do věkové kategorie zastávají tento názor tři 

respondenti v kategorii do 30 let, tři v kategorii 30-40 let, jeden v kategorii 40-50 let a tři 

v kategorii nad 50 let.

Nejvyšší dosažené vzdělání - 6 respondentů spadá do kategorie vysokoškolsky 

vzdělaných, všichni v humanitním oboru. Zbývající 4 respondenti spadají do kategorie 

středoškolsky vzdělaných. Lze spatřovat vztah a souvislost mezi proměnnými 

vysokoškolské vzdělání v humanitním oboru a názor, že největší důraz při řešení 

dlouhodobé nezaměstnanosti je  potřeba klást na individuální práci s klientem. Je tedy 

možné konstatovat, že osoby, které absolvovaly vysokoškolské studium v humanitním 

oboru, častěji zastávají názor, že řešení dlouhodobé nezaměstnanosti je komplexním 

problémem, jež proto vyžaduje komplexní řešení, s velkým důrazem na individuální 

sociální práci s klienty.

Délka praxe v současném zaměstnání - S ohledem na délku praxe v současném 

zaměstnání se jedná o jednoho respondenta s délkou praxe do dvou let, dva s praxí 2-5 let, 

čtyři s praxí 5-10 let a tři s praxí nad 10 let. Z tohoto zjištění se dá usuzovat na souvislost 

délky praxe v současném zaměstnání a zastávaného názoru. Lze konstatovat, že výše 

uvedený nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti považují za nejúčinnější respondenti 

s větší délkou praxe v současném zaměstnání, především s praxí v délce 5-10 let a nad 10 

let. Tento názor lze u této skupiny respondentů odůvodnit bohatou praxí a dlouholetými 

zkušenostmi v oblasti zabývající se dlouhodobou nezaměstnaností.

U 3 respondentů se objevuje názor, že musí dojít k navázání užší spolupráce s firmami,
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mělo by dojít k motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat dlouhodobě nezaměstnané, ať již 

formou daňového zvýhodnění či jiným způsobem. Další 3 respondenti se domnívají, že je 

nutno klást důraz na návaznost zaměstnání na absolvovanou rekvalifikaci. Z praxe se totiž 

ukazuje, že řada lidí, jež prošla rekvalifikačním kurzem neměla zajištěnu návaznost 

zaměstnání na absolvovanou rekvalifikaci. Jelikož jsou tyto dva názory velice obdobné, 

budou posuzovány společně. Jedná se tedy o 6 respondentů se shodným názorem, 

poukazujícím na nutnost užší spolupráce se zaměstnavateli, a to ať již v souvislosti 

s rekvalifikacemi, či se samotným zprostředkováním zaměstnání.

Skupina -  Na názoru se shodují, jeden respondent ze skupiny 1, jeden ze skupiny 2 a 

čtyři ze skupiny 3. Skupina 4. není v tomto názoru zastoupena.

Pohlaví -  Z hlediska pohlaví je skupina složena ze 4 žen a dvou mužů.

Věková kategorie -  Respondenti jsou zařazeni do věkových kategorií v následujícím 

počtu: čtyři v kategorii do 30 let a dva v kategorii nad 50 let.

Nejvyšší dosažené vzdělání -  S ohledem na vzdělání tvoří skupinu s názorovou 

shodou dva vysokoškoláci, tři respondenti s vyšším odborným vzděláním a jeden 

středoškolák.

Délka praxe v současném zaměstnání -  Tři respondenti jsou v současném zaměstnání 

méně než dva roky, jeden 2-5 let, jeden 5-10 let a jeden déle než 10 let.

K názorové shodě dochází u 4 respondentů, kteří spatřují efektivní nástroj řešení 

dlouhodobé nezaměstnanosti vtzv. tréninkovém zaměstnávání (viz. aktivita TZ v rámci 

projektu Aktivizace) a rovněž v podporovaném zaměstnávání. Respondenti se shodují také 

na důležitosti sociálních programů, které se kromě tréninkového zaměstnání, jež v nich 

může být obsaženo, zaměřují na motivační kurzy a jiné aktivity. Klienti by měli mít 

povinnost někam docházet, především aby věděli, že mají nějaký smysl, že mají v určitý 

čas někam přijít, že se bude něco dít. Kromě ztracených pracovních návyků, by se tak učili

i jiným sociálním dovednostem.

Skupina - Dva z respondentů spadají do skupiny 1, dva do skupiny 3. Ze zařazení 

respondentů do skupin by se dalo usoudit, že tento názor zastávají realizátoři projektů ESF 

pro dlouhodobě nezaměstnané, kteří mají s aktivitou tréninkového zaměstnání či 

obdobným programem osobní zkušenost, a dále pak respondenti z řad zaměstnanců, jež 

jsou v přímé práci s uživateli a podobný druh aktivity se jim osvědčil jako vhodné řešení 

pro jejich klienty.

Pohlaví - V tomto názoru se shodují tři ženy a jeden muž.

Věková kategorie -  Dva respondenti spadají svým věkem do kategorie do 30 let, dva
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do kategorie 30-40 let.

Nejvyšši dosažené vzdělání - Z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání zastávají 

tento názor dva vysokoškoláci, jeden respondent s vyšším odborným vzděláním a jeden 

středoškolák.

Délka praxe v současném zaměstnání -  S ohledem na délku praxe zastává výše 

uvedený názor jeden respondent s praxí do 2 let, dva s praxí 2-5 let a jeden s praxí 5-10 let.

K názorové shodě v tom, že rekvalifikace není vhodným nástrojem řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti, dochází u 4 respondentů. Rekvalifikace je vnímána jako neefektivní 

nástroj pro dlouhodobě nezaměstnané.

Skupina -  Názor sdílí jeden respondent ze skupiny 1., dva ze skupiny 2. a jeden ze 

skupiny 3.

Pohlaví -  Všichni respondenti zastávající tento názor jsou ženského pohlaví.

Věková kategorie -  Jedna z žen spadá do věkové kategorie do 30 let, dvě 30-40 let, 

jedna 40-50 let a jedna nad 50 let.

Nejvyšši dosažené vzdělání -  Vysokoškolského vzdělání dosáhly dvě respondenty, 

další dvě pak středoškolského vzdělání.

Délka praxe v současném zaměstnání -  S ohledem na délku praxe s názorem souhlasí 

jedna respondentka s praxí 2-5 let, jedna s praxí 5-10 let a dvě s praxí nad 10 let.

Oproti tomu se tři respondenti domnívají, že rekvalifikace je vhodným nástrojem řešení 

nezaměstnanosti. Jeden z respondentů však dodává, že rekvalifikace je vhodným nástrojem 

u osob starších 50 let, další z respondentů pak míní, že rekvalifikace je dobrým nástrojem 

pro krátkodobě nezaměstnané, a tím je předcházeno nezaměstnanosti dlouhodobé. Další 

z respondentů své tvrzení doplňuje tím, že rekvalifikace je vhodná pouze tehdy, jsou-li 

klienti motivovaní.

Tři respondenti zastávají názor, že vhodným nástrojem k řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti jsou společensky účelná pracovní místa a z nich plynoucí dotace pro 

zaměstnavatele, jež zřídí pracovní místo pro uchazeče, kterému nelze jiným způsobem 

zajistit pracovní uplatnění.

Veřejně prospěšné práce spatřují jako efektivní nástroj řešení dlouhodobé nezaměstnanosti 

tři respondenti, z nichž jedna respondentka dodává, že je ale problémem teto místa vůbec
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obsadit. Dle slov respondentky je tomu převážně z toho důvodu, že se jedná o manuálně 

zaměřenou práci, především ve venkovních prostorách a pro problémovější klienty. „Buď 

si najdou nějakou výmluvu, ať již  ze zdravotního hlediska, není pro ně problém přinést 

zdravotní potvrzení od lékaře, že něco nemohou dělat. “

Po dvou respondentech uvádí jako další možné řešení dlouhodobé nezaměstnanosti 

následující nástroje: omezení sociálních dávek, a to hlavně těm nezaměstnaným, kteří jsou 

neaktivní, nechtějí pracovat a chtějí zůstat dlouhodobě nezaměstnanými; zpřísnění práce na 

černo a především častěji prováděné kontroly. Dva respondenti uvádí, že jedním 

z efektivních nástrojů bylo přijetí zákona o pomoci v hmotné nouzi, který ztížil přístup 

k sociálním dávkám a především díky podmínce spoluposuzování osob v domácnosti došlo 

k razantnímu poklesu klientů v evidenci dávek pomoci v hmotné nouzi. Dvě respondenty 

vidí nejlepší cestu v řešení dlouhodobé nezaměstnanosti v provedení studií, analýz a 

statistik dlouhodobé nezaměstnanosti a dlouhodobě nezaměstnaných, na kolik má smysl 

kterou skupinu lidí motivovat a umisťovat na otevřený trh práce apod. Bližší vyjádření 

jedné z respondentek k analýze je uvedeno v příloze č. 23.

Dvě z respondentek, které se ve své praxi zaměřují na osoby mladistvé a na absolventy 

(jedna z pozice vedoucí sociálních kurátorů a jedna z pozice zprostředkovatelky na ÚP pro 

mladistvé a absolventy) shodně uvádí, že ani jeden z fungujících nástrojů APZ není 

vhodný právě pro skupinu mladistvých. Vyjádření respondentek k této problematice je 

uvedeno v příloze č. 23.

Ostatní z respondentů uvádí po jednom hlase jako možný nástroj například prevenci; 

vzdělávání obtížně zaměstnatelných; schválené změny v zákoně o zaměstnanosti (zkrácení 

podpůrci doby, snížení výše podpory v nezaměstnanosti); vytváření pracovních míst a 

vyhraněných míst (u specifických zaměstnavatelů). Jedna z respondentek je přesvědčena, 

že jde hlavně o chtění uchazečů pracovat, jedna pak vidí cestu v doprovázení dlouhodobě 

nezaměstnaných např. na pohovory apod., avšak je si vědoma toho, že toto není možno 

realizovat v rámci ÚMČ ani ÚP. V doprovázení spatřuje prostor pro neziskové organizace. 

Jeden respondent k otázce uvádí, že toto není ze své pozice schopen posoudit.

V souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením uvádí jedna 

respondentka jako vhodný nástroj investiční pobídky (citovaný názor je uveden v příloze č. 

23).
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Dva respondenti se ve vztahu k této otázce dotýkají problematiky úřadů práce. Jeden 

z nich upozorňuje na fakt, že pracovníci UP jsou úředníky, kteří nepoužívají sociální práci 

jako jeden z prostředků při práci s dlouhodobě nezaměstnanými. Zmiňuje též problematiku 

nevhodné kvalifikace zaměstnanců ÚP. Názor respondenta je taktéž citován v příloze č. 23. 

Podobné názory se objevují i u jiných respondentů. Úřadům práce se však věnují jiné 

otázky, ostatní názory jsou zveřejněny u těchto otázek.

Jedna z respondentek v souvislosti s návrhy řešení dlouhodobé nezaměstnanosti 

zmiňuje také problematiku osob se záznamem v rejstříku trestů. Ostatní respondenti se 

problematikou zaměstnávání těchto osob zabývají také, avšak v souvislosti s jinými 

otázkami.

OTÁZKA Č. 3 a OTÁZKA Č. 4

Otázka č. 3 se respondentů ptá, jak hodnotí možnost čerpání finančních prostředků a řešení 

dlouhodobé nezaměstnanosti, zda vtom spatřují přínos a jaké se domnívají, že je 

nejadresnější a nej efektivnější využití ESF v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti.

Otázka č. 4 plynule navazuje na otázku č. 3 a respondentů se dotazuje, zda se 

domnívají, že projekty ESF naplňují cíle, kterými měla být efektivita, smysluplnost, 

udržitelnost a přidaná hodnota. Po respondentech bylo vyžadováno odůvodnění jejich 

názoru a v případě negativního hodnocení sdělení návrhu, jak cílů dosáhnout.

S ohledem na fakt, že respondenti odpovídali na obě otázky současně, jsou jejich 

výsledky interpretovány rovněž společně

Žádný z respondentů se nevyjádřil v tom smyslu, že by hodnotil možnost čerpání 

finančních prostředků negativně. Pozitivně, avšak s následným kritickým hodnocením 

v oblasti efektivity apod., hodnotili možnost financování z ESF pouze 2 respondenti 

Největší počet respondentů (13) se vyjádřil k možnosti čerpání prostředků z ESF pozitivně, 

„ALE Vždy následovalo nějaké konstatování, začínající slovy „ale“. Nejčastěji šlo o 

sdělení, že šlo o ten který konkrétní projekt, že nelze hodnotit vše paušálně; že ne všechny 

projekty byly dobré, že šlo o velkou příležitost pro mnohé organizace a v neposlední řadě, 

že docházelo v některých případech, dle slov respondentů, ke zneužití peněz.

Skupina -  Výše uvedený názor sdílí šest respondentů ze skupiny 1., čtyři ze skupiny

2. a tři ze skupiny 3. Skupina 4. zde není zastoupena. Největší počet zástupců z jedné 

skupiny (6 ze 7 respondentů) představuje skupina 1., která je reprezentována realizátory 

projektů ESF. Tito respondenti mají s největší pravděpodobností s projekty velké
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zkušenosti a jejich názor může být tvořen jednak na zákiadě hodnocení vlastního projektu, 

tak celkové zkušenosti s čerpáním prostředků z ESF. Jeden z respondentů k otázce č. 3 

uvádí: „Jde o to, že tam se dá čerpat jen na určité věci, které jsou když to tak řeknu, módní 

(dříve Romové, teď lidé před důchodem, gender aj.). Je to vždy o tom, co ESF upřednostní. 

Tady se to pak všichni pokouší napsat tak, aby se do toho vešli. Čerpání -  každá koruna 

dobrá. Ale z rozmyslem. Někdo ze skupin mi přišel, že šel vyloženě po penězích, aby na 

něco dosáhl. Pak byli ti nadšenci, kteří se v tom /woe nevyznali - mysleli si, že jejich 

projekt to spací. “
Pohlaví -  Z hlediska pohlaví je názor sdílen deseti ženami a třemi muži.

Věková kategorie -  Dle věku byli respondenti rozloženi následovně: do 30 let čtyři 

respondenti, 30-40 let tři, 40-50 dva a nad 50 let čtyři respondenti.

Nejvyšší dosažené vzdělání -  V názorově shodné skupině respondentů je osm 

vysokoškoláků, dva respondenti s vyšším odborným vzděláním a tři středoškoláci.

Délka praxe v současném zaměstnání -  Praxi v současném zaměstnání délce trvání 

do 2 let má jeden respondent, 2-5 let tři respondenti, 5-10 let čtyři a nad 10 let pět 

respondentů.

K otázce EFEKTIVITY projektů ESF se respondenti v devíti případech shodli na tom, že 

projekty nejsou příliš efektivní (s ohledem na konkrétní, respondentům známé projekty, 

hodnotí efektivitu zhruba „půl na půl"). Jedna respondentka svůj názor více rozvádí a 

uvádí, že je nutno efektivitu projektů sledovat, nikoliv však jen tzv. „čárkovací“ metodou a 

naplňováním indikátorů a sledovaných ukazatelů. Je potřeba sledovat efektivitu ve vztahu 

k řešení dané problematiky (s ohledem na téma diplomové práce v oblasti dlouhodobé 

nezaměstnanosti) a především efekt ve vztahu k cílové skupině.

Skupina -  Skladba respondentů svýše uvedeným shodným názorem je tvořena 

čtyřmi respondenty ze skupiny 1., jedním ze skupiny 2., dvěma ze skupiny 3 a jedním ze 

skupiny 4. Dle toho, že polovinu názorů zastávají představitelé skupiny 1., tedy realizátoři 

projektů, lze usuzovat na fakt, že názor respondentů je podmíněn právě zkušeností 

s realizací projektu ESF.

Pohlaví -  Skupina je tvořena shodně čtyřmi ženami a čtyřmi muži.

Věková kategorie Dva respondenti jsou představiteli věkové skupiny do 30 let, tři 

jsou ze skupiny 30-40 a tři ze skupiny nad 50 let.

Nejvyšší dosažené vzdělání -  Vysokoškoláci jsou zastoupeni čtyřikrát, vyšší odborné 

vzdělání se objevuje u dvou respondentů a středoškolské také u dvou.
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Délka praxe v současném zaměstnání -  Délku praxe v současném zaměstnání do 

dvou let má jeden respondent, 2-5 let praxe mají dva respondenti, 5-10 jeden respondent a 

nad 10 let pak čtyři respondenti. Částečně lze tedy opět poukázat na vztah mezi délkou 

praxe nad 10 let a vyřčeným názorem.

Co se týče efektivity, u šesti respondentů zazněl shodný názor, že prostředky mohly být 

využity lépe, že šlo někdy o plýtvání peněz (na nábytek, vybavení, občerstvení -  na úkor 

aktivit směřovaných k cílové skupině). Dva z respondentů toto tvrzení ještě zesilují tím, 

když uvádí, že šlo někdy o zbytečně vyhozené peníze. Respondenti dále uvádí, že některé 

projekty byly finančně nadhodnocené, a právě z tohoto důvodu se objevovalo plýtvání 

finančními prostředky (,Jutyž už peníze jsou, přece se nebudou vraceť).

Skupina -  Tento názor opět nejčastěji zazníval u respondentů ze skupiny 1. (4 

z nich), zbývající dva respondenti jsou ze skupiny 2. Opět se lze domnívat, že názor je 

ovlivněn vlastními zkušenostmi s realizací projektů ESF.

Pohlaví -  Skupina je tvořena shodně třemi ženami a třemi muži.

Věková kategorie -  Ve věkové kategorii do 30 let jsou zde zastoupeni tři respondenti, 

v kategorii 30-45 let jeden, v kategorii 40-50 také jeden a v kategorii nad 50 let rovněž 

jeden respondent.

Nejvyšši dosažené vzdělání -  V pěti případech jde o respondenty s vysokoškolským 

vzdělání, v posledním případě jde o respondenta s vyšším odborným vzděláním.

Délka praxe v současném zaměstnání -  Praxi v délce trvání do dvou let nemá žádný 

z respondentů, v délce 2-5 let dva z nich, 5-10 let nikdo a nad 10 let čtyři respondenti.

U hodnocení efektivity projektů ESF se objevil jeden názor, že je-li kvalitní realizátor 

projektu, umí efektivitu prokázat již v žádosti o projekt a efektivitu realizovaného projektu 

pak vyhodnocuje i po ukončení projektu.

Další dva respondenti se shodují v názoru, že projekty mají šanci být efektivní, ne 

vždy se to však vydaří. Záleží individuálně na každém projektu zvlášť.

SMYSLUPLNOST projektů ESF byla respondenty v devíti případech hodnocena tak, že 

projekty smysl většinou mají, velkou měrou však záleží na konkrétním naplňování projektu 

(nejen aby projekt hezky vyzníval na papíře, ale aby popisu odpovídala i realita). 

Respondenti se tedy shodují, že se smysluplností projektů to je „jak kdy“.

Skupina -  V názoru se shoduje jeden zástupce skupiny 1., tři zástupci skupiny 2., tři
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ze skupiny 3. a dva ze skupiny 4. Skupinu 1. zde zastupuje pouze jeden respondent, lze 

proto usuzovat, že zbývající respondenti ze skupiny 1. si při otázce smysluplnosti vybavili 

svůj realizovaný projekt, který jim připadal smysluplný. Zajímavé je, že tento názor 

zastávají dva ze tří představitelů skupiny 4., což jsou zástupci klíčových orgánů 

zodpovědných za přidělování prostředků a schvalování projektů, tedy zástupci MHMP a 

ÚPP

Pohlaví -  Skupinu tvoří pět žen a čtyři muži.

Věková kategorie -  Věk do 30 let je zastoupen u čtyř respondentů, věk mezi 30-40 

lety u tří, věk 40-50 let u jednoho a nad 50 let také u jednoho respondenta.

Nejvyšší dosažené vzdělání -  Šest respondentů dosáhlo vysokoškolského titulu, dva 

vyššího odborného vzdělání a jeden vzdělání středoškolského.

Délka praxe v současném zaměstnání -  Praxi v současném zaměstnání v délce do 

dvou let má jeden respondent, v délce 2-5 let dva, v délce 5-10 pět a nad 10 let jeden 

respondent.

V otázce smysluplnosti projektů ESF se dále u pěti respondentů objevuje hodnocení 

vlastního projektu, který je hodnocen jako smysluplný a dobrý. Tento názor zastávají dva 

respondenti ze skupiny 1, dva ze skupiny 2. a jeden ze skupiny 3. Ve skupině 1. jde přímo

o realizátory projektů, ve skupině 2. a 3. o osoby, které s projektem spolupracovaly či se na 

jeho realizaci ze své pozice podíleli (jde především o představitele ÚMČ Praha 9, který byl 

realizátorem jednoho z projektů ESF v opatření 2.1 a zaměstnanci ÚMČ na projektu 

částečně spolupracovali).

U čtyř respondentů se objevil názor, že smysl možnost čerpání prostředků z ESF 

mělo, ale mělo to být pojato jinak a jinak nastaveno.

Dva respondenti zmiňují názor, že v oblasti smysluplnosti pomohly projekty pouze 

malému množství lidí, projekty slavily pouze dílčí úspěchy.

Otázka UDRŽITELNOSTI projektů ESF se ukázala býti nejpalčivějším tématem. Devět 

respondentů shodně uvádí, že udržitelnost je velice špatná, či vůbec není. Respondenti se 

shodují, že po ukončení financování projektu z prostředků ESF končí to, co bylo projektem 

doposud vybudováno a nastartováno. V řadě případů je ukončením financování skončena 

nejen myšlenka a realizace projektu, ale i fungování celé organizace. Chybí návaznost 

dalšího financování a možnosti pokračovat v realizaci nastartované a mnohdy osvědčené 

myšlenky.
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Skupina -  Názorová shoda se objevuje u čtyř respondentů ze skupiny 1., u dvou ze 

skupiny 2. a tří ze skupiny 3. Skupina 4. není zastoupena.

Pohlaví -  Skupinu tvoří šest žen a tři muži.

Věková kategorie -  Čtyři respondenti jsou mladší 30 let, tři reprezentují věkovou 

kategorii 30-40 let, a dva kategorii nad 50 let.

Nejvyšši dosažené vzdělání -  Vysokoškolského vzdělání dosahuje šest respondentů, 

dva dosáhli vyššího odborného vzdělání a jeden středoškolského.

Délka praxe v současném zaměstnání -  S ohledem na délku praxe v současném 

zaměstnání tvoří skupinu jeden respondent s praxí do 2 let, tři s praxí 2-5 let, tři s praxí 5-

10 let a dva s praxí nad 10 let.

S předchozím názorem na otázku udržitelnosti projektů ESF úzce souvisí další 

z prezentovaných názorů. Šest respondentů se shoduje v tom, že je velice složitá a špatně 

nastavená situace v oblasti financování sociálních služeb, hlavně u NNO. Shodují se, že je 

nutno vyřešit otázku stabilizace financování. Některé ze zmiňovaných názorů respondentů 

jsou uvedeny v příloze č. 23.

Skupina Tato názorová shoda se objevuje u tří respondentů ze skupiny /., u dvou ze 

skupiny 2. a dvou ze skupiny 3. Skupina 4. není zastoupena.

Pohlaví -  Respondenti jsou zastoupeny třemi ženami a třemi muži.

Věková kategorie -  Tři respondenti reprezentují věkovou kategorii do 30 let a tři 

kategorii 30-40 let.

Nejvyšši dosažené vzdělání -  Z hlediska vzdělání je skupina tvořena třemi 

vysokoškoláky, dvěma respondenty s vyšším odborným vzděláním a jedním

středoškolákem.

Délka praxe v současném zaměstnání -  Praxi do 2 let nemá žádný z respondentů této 

skupiny, praxi 2-5 let tři respondenti, 5-10 let dva a nad 10 let jeden respondent.

Dvě respondentky shodně uvádí, že celková udržitelnost projektu sice chybí, ale v dílčích 

aktivitách může být projekt zachován i po ukončení financování projektu. Shodou 

okolností jsou obě respondentky zástupkyněmi organizací, které provozují sociální službu 

azylového domu pro matky a rodiny s dětmi. Každá má zkušenost s realizací jiného 

projektu (oba v rámci opatření 2.1), jejich názor je uveden v příloze č. 23.

Respondent ze skupiny 4. (MHMP), k udržitelnosti uvádí: „Problém MHMP je  v tom, že
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udržitelnost už pak nemohou sledovat. Když projekt skončí, tak my už nevíme, jak se 

vyvíjejí dále, pokud se tedy třeba neobjeví opět v další výzvě. Všechny tyto čtyři body by 

měli sledovat i hodnotitelé, kteří projekt hodnotí. Tím by se měly alespoň částečně 

odfútrovat ty projekty, které toto nesplní. Samozřejmě potom může ta realizace vypadat 

trochu jinak, záleží na tom, jak je  ten projekt napsaný. Samozřejmě se zajímáme i to, zda 

mají projekty svůj význam, zda jsou přenositelné dál, které budou pokračovat. Snažíme se 

vybírat projekty, které nebudou jen  ty dva roky, ale které se pak i osamostatní. “

K otázce PŘIDANÉ HODNOTY projektů ESF se vyjádřil pouze jeden z respondentů. Ten 

uvádí, že přidanou hodnotu lze spatřovat i vtom, že prostřednictvím projektů se něco 

odzkouší a ukáže se, kudy v dané problematice cesta vede a kudy nikoliv.

K otázce č. 4, zda projekty ESF naplňovaly uvedené cíle (efektivita, smysluplnost, 

udržitelnost a přidaná hodnota), se vyjádřili shodně 4 respondenti, kteří uvádějí, že cíle 

naplněny nebyly (nebo jen minimálně) a u většiny projektů tomu tak nebylo. Tento 

negativní názor prezentují 3 respondenti ze skupinyl ., tedy realizátoři projektů a jeden 

respondent ze skupiny 4., tedy zástupce klíčového orgánu, konkrétně MHMP. Tento názor

i zařazení respondentů s tímto názorem do skupin, může vést k dojmu, že projekty ESF 

nebyly vnímány příliš pozitivně a je tudíž potřeba se zamyslet nad jejich lepším 

nastavením. Jeden z respondentů k otázce č. 4 uvádí: „NE, vzhledem k chybějícím 

skutečným (nikoliv jen proklamativním) strategiím na národní a regionální úrovni se 

prostředky investují poměrně nahodile a bez významného celkového efektu. Bylo dosaženo 

dílčích úspěchů, některé projekty byly velmi úspěšné, ale ve celku nedošlo k zásadnímu 

psounu. “

Jako řešení k dosažení toho, aby projekty naplňovaly výše uvedené cíle, uvádí shodně 5 

respondentů potřebu nastavit jinak systém použití finančních prostředků z ESF, jinak 

nastavit čerpání a pečlivěji vybírat z projektových žádosti. Převládá názor, že je potřeba 

více se soustředit na praktické projekty, ne na projekty teoretické.

Šest respondentů pak jde ve svých názorech ještě o kus dále a zmiňuje potřebu 

analýzy dané situace a problematiky, tvorbu statistik a pečlivé zmapování situace. A to ať 

již jako nutnost samotného projektu (projektové žádosti), tak jako nástroj pro lepší 

nastavení podmínek čerpání prostředků. Respondenti navrhují vypracování tendru a 

mapování oblastí a témat, která budou podporována. K tomu by měla posloužit i evaluace
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doposud realizovaných projektů. Shodují se na nutnosti projekty správně cílit, znát dobře 

cílovou skupinu a její potřeby.

Jelikož jsou názory těchto dvou skupin respondentů dosti obdobné (jedna skupina jen 

myšlenku rozvíjí o něco více), budou obě skupiny analyzovány současně. Jeden 

z respondentů prezentoval jak obecný, tak již konkrétní návrh řešení, bude proto započítán 

jen jednou (z jedenácti respondentů se tedy stává respondentů deset)

Skupina -10 respondentů je do skupin rozloženo následovně: skupina 1. čtyři 

respondenti, skupina 2. také čtyři, skupina 3. a skupina 4. po jednom respondentovi.

Pohlaví -  Skupina je složena ze šesti žen a čtyř mužů.

Věková kategorie -  Čtyři respondenti spadají do věkové kategorie do 30 let, tři do 

kategorie 30-40 let, dva do kategorie 40-50 let a jeden do kategorie nad 50 let.

Nejvyšší dosažené vzdělání -  Devět z deseti respondentů reprezentuje 

vysokoškoláky, jeden respondent vyšší odborné vzdělání. Z výsledků lze usuzovat na 

souvislost mezi nejvyšším dosaženým vzděláním a hlubším zamyšlením se nad možnostmi 

řešení. Respondenti pouze nekonstatují, že je situace špatná, ale již navrhují možná řešení, 

jak situaci zlepšit.

Délka praxe v současném zaměstnání -  Praxi do dvou let má jeden respondent, 2-5 

let pak tři respondenti, 5-10 let dva a nad 10 let čtyři respondenti.

Jedna respondentka u návrhů řešení zmiňuje roli hodnotitelů při výběru vhodných projektů. 

Poukazuje na to, že hodnotitelé by měli mít jednak dobrou znalost problematiky, jednak 

cílové skupiny, protože každá má svá specifika a jednak i žadatelské organizace. Jelikož 

jeden z respondentů působí rovněž jako hodnotitel projektů, vyjadřuje své pojetí. Uvádí 

v něm sporné otázky při hodnocení některých projektů, o rozdílném pojetí jednotlivých 

hodnotitelů apod. Názory obou těchto respondentů jsou uvedeny v příloze č. 23.

Jeden z respondentů k otázkám č. 3 a 4. uvádí, že úspěch některých projektů 

prokazatelně byl, ale situace byla naddimenzována. Bylo velké množství prostředků, na 

tom základě byla schválena velká řada projektů. Společnost, organizace ani cílová skupina 

na to nebyli připraveni. Tento názor zazněl z úst respondenta zastupujícího jeden 

z klíčových orgánů, MHMP.

Pět respondentů k otázkám č. 3 a 4 uvádí, že nejsou schopni toto posoudit, s projekty ESF 

buďto nemají žádné zkušenosti nebo se snimi setkali jen okrajově a tudíž si netroufají
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situaci hodnotit. Jedná se především o představitele skupiny 3., tedy zaměstnance 

jednotlivých oddělení či odborů, kteří pracují v přímé práci s klienty.

OTÁZKA Č. 5

Otázka č. 5 navazuje na předchozí otázky č. 3 a 4 a zjišťuje názor respondentů na to, jak by 

do roku 2013 (současné programové období) co nejefektivněji využili prostředky zESF. 

Otázka zjišťuje osobní typ respondentů na nějaký projekt, návrh nějakého nového opatření 

apod.

Největší počet respondentů (16) se shoduje na tom, že prostředky z ESF by bylo 

dobré využít na komplexní projekt. Převládají názory, že je potřeba situaci pojmout a řešit 

komplexně, ne realizovat jen malé dílčí projekty, které, ač mají výsledky, beztak nemají 

návaznost a udržitelnost („jen malé ostrůvky“). V komplexním projektu by mělo být 

zapojeno více spolupracujících subjektů. Jak se respondenti shodují, velký důraz by měl 

být kladen, mimo jiné, na spolupráci se zaměstnavateli. Dvě z respondentek se shodují 

v tom, že zde je prostor pro větší intervenci ÚP, který má vůči zaměstnavatelům v této 

oblasti velký dluh. Uvádí: „Bylo by dobré, aby na ÚP byl člověk, nějaký např. 

personalista, který by vyhledával a kontaktoval firmy a zaměstnavatele. Nabízel evidované 

uchazeče. ÚP by neměl jen spoléhat na to, že je  povinnost zaměstnavatelů hlásit volná 

pracovní místa. Raději si dnes firmy najmou nějakou agenturu, která jim  pomůže sehnat 

zaměstnance, rozjede náborovou kampaň v tisku apod., než se jen obrátit na ÚP a čekat, 

koho mi pošlou. Velkou roli hraje i negativní zkušenost firem s uchazeči, kteří si chodí jen  

pro razítko, že je  nechtějí. “ Respondenti se dále shodují, že prostředky by bylo dobré 

využít na změny, například na reorganizaci veřejné správy. Někteří respondenti čerpají 

také z pozitivních zkušeností při realizaci svých projektů ESF a do komplexního projektu 

by zařadili některé z osvědčených aktivit (viz. tréninkové a podporované zaměstnání 

v rámci projektu Aktivizace nebo komplex aktivit v rámci projektu organizace ETERIA). 

Důraz by měl být kladen především na individuální přístup ke klientovi, komplexní přístup 

a práci s ním. Je potřeba zaměřit s nejen na nezaměstnanost klienta jako takovou, ale je 

potřeba si uvědomit, že u většiny klientů se jedná o komplex problémů -  v oblasti bydlení, 

nevyřešených osobních vztahů, zadluženosti (která se stává čím dál větším problémem a je 

nutno na to nezapomínat) apod. Dva z respondentů zmiňují v rámci komplexního 

programu také důraz na sociální podnikání. Při zjišťování názorů v souvislosti s otázkou č. 

5 bylo respondentům po prezentaci jejich názoru sděleno mé pojetí, jak finanční prostředky 

využít. Tímto pojetím je taktéž využití prostředků z ESF k nastartování nějakého nového
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komplexního způsobu práce (se všemi prvky, které zmiňovali sami respondenti), který by 

se v období do roku 2013 pilotně ověřil a poté mohl být plošně zaveden. Projekt by se měl 

zabývat i otázkou financování po omezení možnosti čerpání finančních prostředků v roce 

2013. Jak ukazují výsledky výzkumu, 16 respondentů sdílí taktéž tento názor. Jeden 

respondent velice zdůrazňoval právě potřebu zamýšlet se nad zajištěním dalšího 

financování a pracovat na tom. Jeden z respondentů zmiňuje existenci relativně nové 

socio-ekonomické studie světové banky, která byla vypracována pro Radu vlády pro 

záležitosti Romské komunity. Studie dle jeho slov popisuje, jak pracovat s dlouhodobě 

nezaměstnanými Romy, jaké jsou zkušenosti od jinud, co se osvědčilo, co je reálné 

aplikovat na našich podmínkách apod. Ve studii se i zavádí nové kategorie dlouhodobě 

nezaměstnaných (např. ti, co nejsou na trhu práce vidět -  dlouhodobě nezaměstnaní, ale 

opravdu nechtějí pracovat apod ). Pojednává se tam i možnosti, jak by se mělo nastavit 

individuální poradenství. Bližší informace k této studii v podání respondenta jsou uvedeny 

v příloze č. 23. Další z respondentů zmiňuje jako možné komplexní řešení projekt úřadů 

práce, tzv. Zónové poradenství (o Zónovém poradenství blíže v kapitole 6.1.4.1 -  Institut 

trhu práce).

Skupina -  Výše uvedená názorová shoda se objevuje u pěti respondentů ze skupiny

1., u čtyř ze skupiny 2., u pěti ze skupiny 3. a dvou ze skupiny 4.

Pohlaví -  Z hlediska pohlaví jsou respondenti zastoupeni ve shodném poměru osm 

žen a osm mužů.

Věková kategorie -  Sedm respondentů reprezentuje věkovou kategorii do 30 let, pět 

kategorii 30-40 let a čtyři kategorii nad 50 let. Respondenti z věkové kategorie 40-50 let 

nejsou zastoupeni.

Nejvyšší dosažené vzdělání -  Vysokoškolského vzdělání dosahuje deset respondentů 

s tímto názorem, tři respondenti s vyšším odborným vzděláním a tři se středoškolským 

vzděláním.

Délka praxe v současném zaměstnání -  Praxi do 2 let mají tři respondenti této, praxi 

2-5 let čtyři respondenti, 5-10 let pět a nad 10 let čtyři respondenti.

Pět respondentů se dále shoduje v tom, že je potřeba vytvořit analýzu toho, co je v oblasti 

dlouhodobé nezaměstnanosti opravdu potřeba. Analýza by měla vycházet z toho, co trh 

skutečně potřebuje. Dalších pět respondentů se domnívá, že by nemělo docházet 

k přesycenosti projektů v oblasti řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Projekty by měly být 

cíleny do oblastí, kde je to třeba a na ty cílové skupiny, které pomoc potřebují a pomoc
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chtějí. Ne na ty, kteří o pomoc nestojí či jí jen zneužívají a pracovat beztak nechtějí. 

Jelikož se názory těchto dvou skupin respondentů opět shodují, především v otázce přesné 

cílenosti projektů, jsou odpovědi hodnoceny společně. Někteří respondenti se vyjadřovali 

jak pro potřebu analýzy, tak pro oblast cílenosti projektů. Pro účely vyhodnocení je jejich 

hlas počítán jen jedenkrát (ač jejich odpověď spadá do obou názorových skupin). Celkový 

počet respondentů se shodným názorem je tedy 7.

Skupina -  Názorově obdobnou skupinu tvoří tři respondenti ze skupiny 1., dva ze 

skupiny 2. a dva ze skupiny 3. Skupina 4. není zastoupena.

Pohlaví -  Z hlediska pohlaví je skupina tvořena šesti ženami a jedním mužem.

Věková kategorie -  Jeden z respondentů spadá do věkové kategorie do 30 let, tři do 

kategorie 30-40 let a tři do kategorie nad 501et. Kategorie 40-50 let není zastoupena.

Nejvyšší dosažené vzdělání -  Názor se objevuje u čtyř vysokoškoláků, jednoho 

respondenta s vyšším odborným vzděláním a u dvou středoškoláků.

Délka praxe v současném zaměstnání — Délka praxe jednoho z respondentů je kratší 

než 2 roky, praxe jednoho je v délce 2-5 let, praxe tří v délce 5-10 let a praxe dvou nad 10 

let.

Dalších pět respondentek se shoduje v tom, že prostředky by měly být využity na 

rekvalifikace, SÚPM, VPP a další programy. Důraz by měl být kladen na individuální 

práci, nástroje by měly být cíleny na konkrétní skupiny uchazečů o zaměstnání. Tento 

názor převládá u respondentů, kteří reprezentují zaměstnance ÚP.

V této souvislosti respondenti upozorňují na odlišný způsob výběru a realizace 

projektů v předchozím (2004-2006) a v současném programovém období (2007-2013). 

Respondent, jež je zástupcem ÚPP, oddělení implementace ESF, k tomu uvádí, že v novém 

programovém období (2007-2013) došlo oproti předchozímu období ke změnám v oblasti 

výběru projektů ze strany ÚP. Konkrétní názory těchto respondentů jsou opět uvedeny 

v příloze č. 23.

Dva respondenti uvádí, že si na tuto otázku netroufají odpovědět, že o projektech a 

možnostech čerpání prostředků z ESF ze své pozice moc neví. Jeden respondent odpovídá, 

že jde o velmi složitou otázku, na kterou by sám velice rád znal odpověď. Jedna 

z respondentek uvádí: „Spíše bych dokázala říci, jak se mi nelíbí, že se využívají. Že je  

například v druhé ose OP PA ulito 190 milionů, které by mě zajímalo, kam půjdou. Nebo že 

vznikají organizace jen  za účelem odčerpání peněz z ESF, že si městské části zakládají
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vlastní akciové společnosti na provozování sociálních služeb a peníze zESF  tečou do 

nových služeb a stávající organizace proti tomuto nemají šanci. Myslím si, že oblast 

financí z ESF už začala také být hodně o tom, jak se kdo s kým zná, co mu za to slíbí. 

Smyslem kolikrát není ¡xxipořit něco zavedeného a smysluplného, ale někde ulít peníze. 

Což tak bohužel vypadá, i když to tak ve skutečnosti třeba nemusí být. Ale tak, jak se to 

prezentuje navenek, tak to k tomuto názoru podbízí. “

OTÁZKA Č. 6

Otázka č. 6 je spíše hypotetickou otázkou, která u respondentů zjišťuje odhad vývoje 

situace v oblasti řešení dlouhodobé nezaměstnanosti od roku 2013 (bez ESF). Respondentů 

se ptá, jakým směrem se dle jejich názoru bude ubírat česká sociální politika v oblasti 

řešení dlouhodobé nezaměstnanosti.

Jelikož otázka je opravdu velice hypotetická, 10 respondentů shodně odpovědělo, že 

situaci dokáží jen těžko odhadnout a netroufají si otázku zodpovědět. Z deseti respondentů 

tedy čtyři k otázce již více nedodali, své rozhodnutí nejčastěji zdůvodnili tím, že neví, ani 

co bude za půl roku, natož v roce 2013 nebo že jde o „otázku pro ty nahoře“. Šest 

respondentů se však i přes původní tvrzení pokusilo formulovat svůj odhad situace. 

Z těchto šesti respondentů šlo o 2 ze skupiny 1., tři ze skupiny 2. a jednoho ze skupiny 4. 

Názory těchto šesti respondentů jsou zařazeny v následujícím textu.

11 respondentů se shoduje v tom, že po roce 2013 bude muset výraznou měrou nastoupit 

stát. Respondenti však upozorňují na to, že otázkou zůstává, zda na to stát bude mít 

dostatek finančních prostředků. Jeden z respondentů zdůrazňuje, že by mohlo dojít opět 

k dominantní roli státu při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti, jak tomu bylo v období 

před možností čerpání prostředků z ESF.

Skupina -  Výše uvedená názorová shoda se objevuje u pěti respondentů ze skupiny

1., u tří ze skupiny 2., u dvou ze skupiny 3. a jednoho ze skupiny 4.

Pohlaví -  Skupina je zastoupena sedmi ženami a pěti muži.

Věková kategorie -  Čtyři respondenti spadají do věkové kategorii do 30 let, dva do 

kategorie 30-40 let, jeden do kategorie 40-50 let a čtyři do kategorie nad 50 let.

Nejvyšší dosažené vzdělání -  Názor zastává osm respondentů s vysokoškolským 

vzděláním, dva s vyšším odborným a jeden se středoškolským vzděláním. Z uvedených 

výsledků se leze domnívat, že vysokoškolské vzdělání respondentů vede k jejich většímu 

uvažování nad situací a nad vývojem v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti po roce 2013.
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Délka praxe v současném zaměstnání -  Délku praxe v současném zaměstnání do 2 

let mají tři respondenti, 2-5 let jeden respondent, 5-10 let dva a nad 10 let pět respondentů.

Odhad vývoje situace po roce 2013, po ukončení štědrého financování projektů z ESF, 

bude podle osmi respondentů znamenat velký problém pro NNO. Respondenti se opět 

dotýkají problematiky nevhodného způsobu financování NNO a znovu zmiňují nepříjemný 

fakt, že řada NNO či jiných organizací vznikla a svou činnost založila pouze za účelem 

čerpání prostředků z ESF. Uvádí, že se vyselektují ty NNO, které vznikly pouze za účelem 

toho, aby se dostaly k veřejným financím. Jeden respondent zmiňuje, že je na státu, aby se 

zamyslel, jaká bude situace. Dle jeho slov je na státu, aby se rozhodl, kterou cestou se 

vydá. Záleží na tom, jestli mu v roce 2013 dojde, že nejsou prostředky z ESF a on má 

k dispozici jen úředníky, kteří umí zpracovávat akorát papíry, statistiky, tabulky apod. a 

tím pádem nemá nikoho, kdo by byl schopen poskytnou nějaké psychologické nebo 

kariérní poradenství na individuální bázi, tak to bude problém a bude to situace, do které 

bychom se ostat neměli. Bližší rozvedení názoru tohoto respondenta je uvedeno v příloze 

č. 23.

Skupina -  Skupinu tvoří tři respondenti ze skupiny 1., dva ze skupiny 2., jeden ze 

skupiny 3. a dva ze skupiny 4.

Pohlaví -  Z hlediska pohlaví je skupina zastoupena shodně čtyřmi ženami a čtyřmi

muži.

Věková kategorie -  Šest respondentů reprezentuje věkovou kategorii do 30 let, jeden 

kategorii 30-40 let, jeden kategorii nad 50 let. Kategorie 40-50 let není zastoupena.

Nejvyšší dosažené vzdělání -  Na názoru se shoduje sedm vysokoškoláků a jeden 

respondent s vyšším odborným vzděláním. Lze tedy spatřit souvislost mezi vyšším 

stupněm vzdělání a prezentovaným názorem.

Délka praxe v současném zaměstnání -  Délku praxe v současném zaměstnání do 2 

let mají tři respondenti, 2-5 let tři respondenti, 5-10 let jeden a nad 10 let také jeden 

respondent.

Sedm respondentů vidí odhad situace v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti po roce 2013 

špatně. Někteří z respondentů konstatovali pouze „špatně“, někteří se pokusili o 

odůvodnění svého tvrzení. Nejčastěji se objevovala souvislost mezi špatným odhadem 

vývoje a světovou finanční krizí, která je nyní problémem celosvětových ekonomik. 

Respondenti se v této souvislosti obávají, že dojde k prohlubování nezaměstnanosti,
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zvláště pak té dlouhodobé. Dle jejich slov nebude k dlouhodobě nezaměstnaným upíráno 

tolik pozornosti, řešit se bude především nezaměstnanost vznikající v důsledku rušení 

velkých firem, zavírání automobilek apod. Existuje i názor, že v souvislosti s finanční krizí 

dojde k propadu ekonomiky, která se s dlouhodobou nezaměstnaností bude vyrovnávat 

hůře. Jedna z respondentek odůvodňuje své tvrzení konstatováním, že velice záleží na tom, 

jak dopadnou volby. Jeden respondent k tomu uvádí: „Já si myslím, že ío jde úplně mimo 

nějaké evropské fondy, že ta nezaměstnanost souvisí hlavně s ekonomickou situací a vůbec. 

A co se týká té dlouhodobé nezaměstnanost, tak to je  tak specifická věc, že to se podle mě 

bude ubíral spíše k horšímu a nic na tom ESF nezmění. Je to bohužel takové trochu 

pesimistické, ale je  to realita. Tam je  tedy ještě i jiná věc, když se nějak změní politická 

situace. “

Skupina -  Názorově shodnou skupinu tvoří dva respondenti ze skupiny 1., dva ze 

skupiny 2., tři ze skupiny 3., skupina 4. není zastoupena.

Pohlaví -  Z hlediska pohlaví skupinu tvoří pět žen a dva muži.

Věková kategorie -  Tři z respondentů reprezentují věkovou kategorii do 30 let, tři 

kategorii 30-40 let a jeden kategorii nad 50 let. Kategorie 40-50 let není zastoupena.

Nejvyšší dosažené vzdělání -  Shoda je patrná u pěti vysokoškoláků, jednoho 

respondenta s vyšším odborným vzděláním a jednoho středoškoláka.

Délka praxe v současném zaměstnání -  Délku praxe v současném zaměstnání do 2 

let má jeden respondent, 2-5 let tři respondenti, 5-10 let dva a nad 10 let jeden respondent.

Jedna z respondetek se domnívá, že bude více práce pro sociální pracovníky. V souvislosti 

s realizovanými projekty ESF mohli sociální pracovníci některé klienty odkázat na služby 

poskytované v rámci projektů, po ukončení projektů budou muset zastat práci sami. 

Respondentka dále konstatuje: „Myslím si, že to nebudeme stíhat. Protože jak nyní ubyli 

klienti, tak ubyla i pracovní místa u nás (pozn. oddělení pomoci v hmotné nouzi) -  je  nás 

méně, ale o to více se těm lidem věnujeme. Ale pokud bychom měli udržet ten standart 

věnovaného času, tak to nepůjde. “

Jeden respondent se vyjadřuje k pojetí definice dlouhodobě nezaměstnaného a uvádí: 

„ Ono i dlouhodobá nezaměstnanost je  špatná definice, a nezměnili j í  ani v novele zákona. 

Protože když člověka zaměstnám na jeden de., už není dlouhodobě nezaměstnaný. Ač byl 

třeba 2-3 roky v evidenci ÚP a teď ho nikdy zaměstnal jen na jeden den. Ale těmto lidem se 

nepodaří napoprvé najít práci, když byli tak dlouhou dobu v evidenci. Takže i ta definice 

v zákoně by se měla změnit. A dlouhodobě nezaměstnaný asi bude ten, který v určitém
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časovém useku strávil více času bez práce než s prací. Ale taková definice bohužel není. “ 

Další z respondentů uvádí: „Myslím si, že na tom budou muset nejprve začít pracovat 

demografové, budou muset udělat nějaký odhad, kolik lidí bude v jakém věku, kolik bude 

přicházet dětí na svět, jakým způsobem se bude vyvíjet přistěhovalectví apod. Je obtížné to 

nyní hodnotit. “

OTÁZKA Č. 7 se již u jednotlivých skupin respondentů liší. Podoba otázky č. 7 se 

shoduje u skupiny 1. a 4., a u skupiny 2. a 3.

OTÁZKA Č. 7 -  skupina 1.

Otázka č. 8 zjišťuje u respondentů skupiny 1., jaký se domnívají, že je důvod rozdělení 

klíčových orgánů pro jednotlivá opatření (ÚPP pro opatření 1 .1a  MHMP pro opatření

2 .1).

Ze sedmi oslovených respondentů z této skupiny, pět shodně uvádí, že neví či netuší, 

proč tomu tak je. Tři z těchto pěti se však přesto pokouší o úvahu, proč k rozdělení 

kompetencí došlo. Úvaha jedné respondentky je uvedena v příloze č. 23.

Šestý z respondentů se domnívá, že k rozdělení došlo proto, že ÚP vystupuje jakožto 

státní instituce, kdežto MHMP jako výkonný úřad obce.

Nejpřesvědčivější a sebevědomou odpověď uvádí poslední z respondentů této 

skupiny: „ V úvodu OPPA je  odpověď MHMP prohlásil nástroj 1.1 za neefektivní a 

bezzubý a nebude ho podporovat, protože v Praze nemá efektivitu. M PSVs tím nesouhlasí, 

takže to byl důvod, proč se to v Praze dělalo dvoukolejně. MHMP dělalo jiné zaměření, 

kdežto ministerstvo v Praze šířilo tu 1.1. “

OTÁZKA Č. 7 -  skupina 4.

Obdobně je tato otázka položena i respondentům ze skupiny 4., jakožto otázka č. 7. Otázka 

taktéž zjišťuje názor respondentů na to, proč je tomu tak, že MHMP je klíčovým orgánem 

pro opatření 2 .1a ÚPP klíčovým orgánem pro opatření 1.1.

Ze tří respondentů zařazených do skupiny 4., uvádí jeden: „Na to je  velmi 

jednoduchá odpověď, v době, kdy se připravovalo a plánovalo JPD 3, tak se do přípravy 

zapojilo hl. m. Praha, které ovšem nemělo zkušenosti s některými oblastmi (např. opatření 

1.1) a také MPSV, SSZ se nechtělo vzdát své role v této oblasti a výsledkem je  ona známá 

složitá a nepřehledná implementační struktura JPD 3. “

Další dva respondenti pak přiznávají, že přesnou odpověď neznají, ale přesto
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podávají určitá vysvětlení rozdělení kompetencí. Jeden uvádí: „Napadá mě, jestli tomu tak 

není proto, že někdo mohl mít v úmyslu, že magistrát se bude věnovat těm cílovým 

skupinám, co jsou mimo evidenci a ÚP těm, co jsou v evidenci. Ale je  pravda, že ta situace 

byla taková, že nebyli lidi do projektů, tudíž se projekty podobají u nás i i MHMP. Jsou 

organizace, které projekt podaly na MHMP, pak ho jen  trochu poupravila a podala na ÚP. 

Tím, že jsou tam aktivity dosti zeširoka, tak se tam vešlo téměř cokoliv. Do opatření 1.1. se 

vejde vlastně jakýkoliv projekt, který se zaměří na cílovou skupinu uchazečů, kde ta škála 

činností, co s nimi mohou dělat je  poměrně široká. Mnozí to dělali tak, že podali projekt 

ja k  na ÚP tak na MHMP a čekali, co vyjde, aby měli jistotu. “ Druhý pak podává 

následující možné vysvětlení: „ Také jsem  se to snažil dohledat. Je tomu tak proto, že bylo 

potřeba rozdělit kompetence, M PSV nemůže mít na starosti vše, proto deleguje část 

pravomocí na pověřené subjekty. Vím, že tohle bylo rozhodnuto na nějaké vyšší úrovni, 

bud přímo na MMR nebo MPSV (nejsem si jistý). Opatření 1.1 je  zaměřeno na zvýšení 

adresnosti a APZ, tak k tomu mají úřady práce blíže jsou tam i projekty, které jsou  

směřované přímo na úřady práce, např. zvýšeni úrovně poskytovaných služeb. “

Zodpovědí respondentů skupiny 1. a 4. na shodnou otázku č. 7 vyplývá, že důvod 

rozdělení kompetencí na různé klíčové orgány je poměrně složitý a většina respondentů 

nezná jasnou odpověď na tuto otázku. Nezbývá než souhlasit stvrzením jednoho 

z respondentů, že jde o „ onu známu, složitou a nepřehlednou implementační struktura

JPD 3. “

OTÁZKA Č. 8 -  skupina 1.

U skupiny 1. otázka č. 8 zjišťuje, v jakém opatření byl realizován projekt, jež respondent 

reprezentuje, na jakou cílovou skupinu byl zaměřen a zda měl projekt partnerskou 

organizaci či zda šlo o samostatné příjemce podpory.

Ze sedmi respondentů zařazených do skupiny 1., tři realizovali projekt ESF v rámci 

opatření 1.1 (klíčovým orgánem je ÚPP) a čtyři v rámci opatření 2.1 (klíčovým orgánem je 

MHMP). Rozložení respondentů uvádí tabulka č. 33 umístěná v příloze č. 24.

Tři respondenti ze skupiny 1. byly samostatnými příjemci dotace na projekt ESF. 

Zbývající čtyři projekty měli své projektové partnery. Z oslovených respondentů byly tři 

z organizace, která byla partnerskou, jedna respondentka byla z organizace, která byla 

hlavním příjemcem dotace.

Cílovými skupinami v opatření 1.1 jsou
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- uchazeči o zaměstnání

- osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností

- zájemci o zaměstnání

- zaměstnanci ohrožení ztrátou zaměstnání

- zaměstnanci úřadu práce a spolupracujících organizací 

Cílovými skupinami v opatření 2.1 jsou

- Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu:

~ věku (mladí, starší lidé v předdůchodovém věku),

~ zdravotního a duševního postižení,

~ ztráty nebo absence pracovních návyků,

~ sociální situace.

- Pracovníci veřejné správy a nestátního neziskového sektoru v oblasti sociální 

problematiky

- Poskytovatelé sociálních služeb.

Konkrétní cílové skupiny jednotlivých projektů, které respondenti ve výzkumu 

reprezentovali, jsou uvedeny v tabulce č. 34 v příloze č. 24.

OTÁZKA Č. 8 -  skupina 4.

Otázka č. 8 zjišťuje u 4. skupiny respondentů, jakým způsobem se má možnost jejich 

oddělení (odbor) dozvědět informace o realizovaných projektech ESF (MHMP v opatření

1.1. a ÚP v opatření 2.1.)? Respondenti jsou dále dotazováni na existenci spolupráce mezi 

MHMP a ÚP hl. m. Prahy, a na jaké bázi ke spolupráci dochází. Ptá se také na názor, zda 

respondenti vidí případný potenciál ke zlepšení spolupráce.

Všichni tři respondenti (dva z MHMP, jeden z ÚPP) shodně uvádí, že existuje 

spolupráce na pracovní úrovni, že je možnost se kolegů dotázat na konkrétní projekty. 

Rovněž existuje spolupráce při řešení problémů a nesrovnalostí. Spolupráce nastává např. 

v případě, kdy se narazí na nějaký projekt, který je financovaný jak z MHMP, tak z ÚPP 

Dochází ke kontrole, jejímž hlavním cílem je, aby nedocházelo k duplicitě, aby tatáž 

aktivita nebyla financována od ÚP i od MHMP. Jeden z respondentů k tomu však dodává: 

„Projektů je  kvantum, takže porovnat je  detailně není možné. Ale zase nefunguje to, že 

když vidím žadatele, který má projekt i u MHMP, tak ho automaticky vyřadíme, nelze ho 

hned podezírat z nekalých úmyslů. Nepřistupuje se k tomu tak, že když má žadatel projekt u 

MHMP, nemůže být automaticky na ÚP a opačně. “
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Jeden z respondentů uvádí informaci o existenci poradního sboru, kde se schází 

zástupci MHMP a ÚPP a kde jsou mimo jiné projednávány i projekty ESF. Porady jsou 

zhruba jednou do měsíce. Další respondent uvádí způsob spolupráce mezi MHMP a ÚPP 

vtom, že u některých opatření ÚPP byl ve výběrové komisi zástupce implementačního 

oddělení z MHMP. Respondent k tomu dodává: „Díky tomu např. i některé projekty nebyly 

schváleny, ač prošly i kladně zhodnocení expertů. Zástupce MHMP shledal podobnost 

s jiným jejich projektem převážně v opatření 4.1., ne v 1.1.. To byla tedy částečná 

eliminace. U opatření 1.1. by se ani neměla objevit shoda, jelikož by opatření a projekty 

měly být primárně zacíleny na uchazeče na ÚP. To, že se pak ale projekty nakonec třeba 

podobaly, to už je  věc další. “

Respondenti dále sdělují, že mají sice jednu společnou databázi, ale ÚPP vidí svou 

část a MHMP vidí tu svou. Jediné ministerstvo vidí obě části, ale to nemá kapacity a 

prostor to zkoumat a řešit a kontrolovat.

K otázce možného potenciálu ke zlepšení spolupráce mezi MHMP a ÚPP se ani 

jeden z respondentů nevyjádřil.

OTÁZKA Č. 9 -  skupina I.

Otázka č. 9 u respondentů ze skupiny 1. zjišťuje, jakým způsobem předávali ostatním 

subjektům zabývajícím se otázkou nezaměstnanosti informace o svém projektu. Zjišťuje 

také, zda například nějaké instituce oslovili s nabídkou spolupráce.

Šest respondentů ze sedmi uvádí, že první institucí, kterou oslovili, byl úřad práce.

S ÚP komunikovali většinou elektronicky či telefonicky, dodávali na ÚP letáčky a

informace o svém projektu, jen výjimečně s ÚP komunikovali osobně.

U projektů realizovaných v rámci opatření 1.1 byl stanoven takový postup, kdy 

realizátor projektu informoval o svém projektu zástupce jednotlivých poboček ÚP v Praze 

na společném setkání. Respondent, jež ve výzkumu zastupuje ÚPP, oddělení implementace 

ESF (skupina 4.), k tomu uvádí: „Když se projekt schválil, tak realizátor projektu připravil 

si krátký informační materiál, kde představil sám sebe, projekt, aktivity, jakým způsobem 

bude uchazeče shánět. Tento materiál byl odprezentován zástupcům úřadů práce -  

vedoucím oddělení poradenství, tak aby s ním byli seznámeni a informační materiál byl 

v určitém množství rozdistribuován na jednotlivé pobočky ÚP. Pokud měli realizátoři 

připraven nějaký jiný informační materiál (letáky apod.), tak ten se rozdistribuoval také. 

To byl tedy takový první krok, kdy organizace informovala přímo na poradě všechny 

zástupce z ÚP. Pak se průběžně připravovaly informační schůzky, kdy realizátor stanovil,
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kdy bude informační schůzku pořádat, den a hodinu a dal zavčasu vědět všem úřadům 

práce, aby s tím byli všichni zaměstnanci srozuměni, aby věděli, v jakém termínu mají 

klienty kam posílat, co jim  nabídnout apod. a kam tedy mají klienty odeslal na informační 

schůzku. Potom záleželo na vlastní iniciativě realizátorů, byli ktomu i nabádáni, aby 

udržovali komunikace s představiteli úřadů práce např. v případě, kdy mu nechodilo dost 

lidí, mohla se opakovat prezentace apod. Mohla se doplnit informace o projektu, o cílové 

skupině aptxi. Komunikace tam tedy byla přímo se zástupci zprostředkování. “ Na základě 

této informace byla respondentům ze skupiny 1., jež realizovali projekt v rámci opatření

1.1, pokládána otázka, zda této možnosti využili. Dva ze tří respondentů s projektem 

v opatření 1.1 této možnosti využili, třetí k tomu dodává: „ To byly sliby chyby. Na začátku 

nám slíbili, že toto bude, ale když si uvědomili, že nás je  příliš mnoho, tak to vyškrtli ze 

svých aktivit. Takže neměli žádné informace o projektech, jen to, co si laskavě přečetli, 

chtěli to jen písemně. Ale která referentka si přečte 64 projektů -  žádná.- takže nám 

zakázali prezentace. Opak byl tedy pravdou, nepustili nás vůbec ksobě. My jsme to 

vyžadovali, několikrát jsme chtěli, aby splnili tento slib, ale nepustili nás k sobě. “

K otázce spolupráce realizátorů projektů ESF s ÚP se respondenti, s výjimkou jedné, 

která si spolupráci sÚ P pochvaluje (ač dodává, že ne všude, že místy se také setkala 

s odmítavějším přístupem), vyjadřují vesměs negativně. Stupeň nespokojenosti se 

spoluprácí ÚP se pohybuje na škále od „velmi negativní spolupráce“, přes tvrzení „Ze 

strany ÚP se moc ke spolupráci neměli. Měli jsme pocit, že v tomto nemají příliš zájem 

s námi spolupracovat, jelikož když jsme na tom úřadu práce byli, tak tam byla nástěnka, 

kde takových letáčků a nabídek s podobnou problematikou bylo spoustu.", až po dobrou 

spolupráci výše uvedené respondentky.

Dva respondenti se shodují v otázce potřeby spolupráce projektů s ÚP, kdy jeden z 

nich uvádí, že ÚP sice o projektu informovali, ale jak se oba shodují, neoslovovali ÚP 

s žádostí o pomoc (o přísun klientů), jelikož klientů do projektu měli dostatek.

Dva respondenti, kteří reprezentují shodný projekt, každý však za jinou 

z partnerských organizací, se shodují, že otázka informovanosti byla ze strany konečného 

příjemce velice podceněna. PR i masivnější informační kampaň o projektu proběhla až 

téměř v jeho konečné fázi. Jednotlivé partnerské organizace tedy po vzájemné dohodě o 

projektu informovali pobočky ÚP a ÚMČ v jednotlivých částech Prahy.

K otázce spolupráce s ostatními subjekty, s výjimkou ÚP a ÚMČ, respondenti až na 

jednu výjimku uvádí, že s jinými organizacemi nespolupracovali.

Dva respondenti uvádějí, že k informovanosti o projektu využili inzerci v novinách a
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kontakty ze svých databází. Oba respondenti zastupovali projekt, jež byl realizován 

personální agenturou.

Ze zjištěných údajů lze konstatovat, že většina respondentů uvádí negativní 

zkušenost se spoluprácí ÚP při realizaci projektů ESF, jejíž příčinu lze shledat v tom, že 

ÚP neposílali realizátorům projektů klienty takovým způsobem a v takovém počtu, jaký 

realizátoři vyžadovali či očekávali. Jeden z respondentů uvádí: „Dostali jsme e-mail 

s informací, že úřady práce nám nebudou shánět účastníky, i s ohledem na to, že je  

nadměrný počet projektů, a že si budeme muset klienty zajistit sami. “ Dále lze usuzovat, že 

projekty si žily každý svým životem, ostatním obdobně zaměřeným subjektům (s výjimkou 

ÚP a ÚMČ) o sobě ani nedávaly vědět, natož pak navazovaly spolupráci. S vypůjčením 

přirovnání jednoho z respondentů, lze tedy o projektech mluvit jako o „malých 

ostrůvcích

OTÁZKA Č. 9 a 10 - skupina 4.

Jelikož otázka č. 9 zjišťuje názor respondentů na určitou problematiku a otázka č. 10 se ptá 

na návrhy opatření k řešení této problematiky, respondenti spojili odpovědi na obě tyto 

otázky v jednu. Z tohoto důvodu je tedy i vyhodnocení otázek č. 9 a 10 provedeno 

současně.

Stává se, že na území jedné těsně sousedící MČ je realizováno několik projektů ve 

stejném opatření, s obdobnou cílovou skupinou a obdobnými aktivity (např. řada 

bezplatných kurzů, poradenství apod ). Realizátoři projektů však o tom, že je v jejich 

blízkosti obdobný projekt realizován ani neví. Informace o realizovaných projektech často 

nemají ani ÚP. Otázka č. 9 se respondentů skupiny 4. ptá, proč si myslí, že se tomu tak 

stává. Otázka č. 10 se pak ptá na opatření, která by respondenti navrhovali, aby se tomu tak 

nestávalo.

Jeden ze tří respondentů z této skupiny, zastupující MHMP, klomu uvádí: „Tento 

stav vyplývá ze způsobu rozdělování prostředků, který se jednak neřídí jasnými strategiemi 

a prioritami a jednak vzhledem k realizaci velkého množství projektů a roztříštěné 

implementační struktuře chybí centrálně informace o projektech. “ Druhý z respondentů 

reprezentující ve výzkumu MHMP uvádí, že ví o několika druzích projektů. Byly takové, 

které měly velký problém sehnat cílovou skupiny a dostatečný počet klientů. Na druhou 

stranu ale uvádí zkušenost s projekty, které jsou buďto na území jedné MČ nebo na území 

blízko u sebe a dobře spolu spolupracují. Mezi projekty je nějaká návaznost služeb, takže 

si i předávají klienty, což u většiny projektů není obvyklé. Respondent se přiklání
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k názoru, že mezi projekty často docházelo ke konkurenčnímu boji (v souvislosti 

s přesyceností trhu projekty, nedostatku klientů apod ).

Poslední z respondentů ze skupiny 4., který reprezentuje ÚPP, k otázce č. 9 uvádí: 

„Na ÚP mají k dispozici systémy, kde je  možno vidět, které projekty byly schváleny, jejich 

charakteristiky apod., ale při množství projektů to nelze intenzivně a pravidelně sledovat.

V počtu 92 projektů nelze po zprostředkovatelce chtít, aby si pamatovala všech 92 

projektů, znala jejich aktivity apod. Domnívám se, že umisťování, pokud to šlo, tak se 

vesměs dařilo. “

Jednotlivé názory respondentů lze shrnout v konstatování, že v předchozím 

programovém období (2004-2006) byl schválen obrovský počet projektů, na který nebyly 

připraveny úřady práce, cílové skupiny, ani jednotliví realizátoři, nastalou situací byli 

překvapeni i představitelé klíčových orgánů (MHMP, ÚPP).

Při návrhu možného řešení situace vychází jeden respondent zkušeností Německa: 

„Napadá mě model, který mají např. v Německu, nevím tedy, jestli by se to přímo dalo 

udělat u nás. Ale tam jsou implementací projektů pověřeny jednotlivé městské části (v 

přirovnání), které si přímo vybírají, které aktivity jsou potřeba realizovat. Podívají se, 

které aktivity už tam jsou, která oblast už je  ošetřena (př. zdravotně postižení apod.), takže 

v té oblasti už další aktivity nepotřebují a určí se oblast, která není pokryta a je  potřeba ji 

pokrýt. Nevím, jak je  toto přímo realizováno u nás, jakým způsobem by se to u nás dalo 

ošetřit. Určitě by měly být nějaké plány pro to, co ta daná oblast potřebuje. “

Další z respondentů pak jako návrh opatření uvádí: „Centralizovat implementaci do 

jednoho místa, povinně zveřejňovat informace o realizovaných projektech, cíleně 

propojovat příjemce projektů, realizovat nikoliv grantové projekty, ale přesně vydefinovat 

potřeby a najmout realizátora. “

Třetí z realizátorů upozorňuje na to, že v programovém období 2007-2013 bude 

postavení ÚPP jiné, bude docházet k jinému způsobu výběru projektů. ÚPP bude podávat 

své projekty, které sám vymyslí na základě zjištěných potřeb apod. ÚPP bude zodpovědný 

za realizaci projektu, na určité dílčí aktivity si bude, například formou veřejných zakázek, 

najímat dodavatele, např. dodavatel motivačních kurzů apod. V tomto ohledu bude tedy 

situace jiná, což se dá považovat za návrh opatření k řešení výše uvedené situace.

OTÁZKA Č. 10 -  skupina 1.

U respondentů skupiny 1. zjišťuje otázka č. 10, zda byli informováni o jiných projektech 

ESF, které byly realizovány na území MČ, kde působí i jejich organizace, nebo v okolí této
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MČ blízkém. Pokud o nějakém takovém projektu respondenti ví, otázka dále zjišťuje, jak 

se o něm dozvěděli, zda byli osloveni či informováni přímo realizátory tohoto projektu, 

nebo zda s projektem spolupracovali.

Šest ze sedmi respondentů se shoduje na tom, že byli osloveni jinou organizací.

V případě, kdy se na jejich instituci obrátila jiná organizace, bylo to vždy za účelem 

poptávky po klientech. Jak uvádí jeden z respondentů, tak toto vnímali jako paradox, 

protože sami neměli dostatek klientů do svého projektu. Jeden respondent uvádí příklad: 

„Paradoxní bylo, že my jsme v projektu měli hodně individuálních rekvalifikací, takže jsme 

oslovovali všechny rekvalifikační střediska v Praze. Nejdříve nám všichni dali nějaké 

nabídky, ale když jsme pak měli i konkrétní klienty a řekli jsme, tak tady jsou a 

rekvalifikujte nám je, tak neměli kapacitu. Najednou to nešlo. Protože tam měli velké oči, 

ale když pak měli plnit, tak jsme se museli postarat sami. “

Pouze jedna respondentka uvádí dobrou spolupráci s jinými subjekty, kteří se aktivně 

podíleli na realizaci jejich projektu (např. školy a školská zařízení, jiné NNO a různé 

firmy). Jiná respondentka uvádí, že spolupracovali s jinou organizací, která již měla 

zkušenost s projektem ESF, a to v době, kdy připravovali svou projektovou žádost.

Tri respondenti, kteří měli v projektu partnerské organizace, uvádí dobrou spolupráci 

s těmito partnery. Jeden respondent uvádí dobrou spolupráci mezi dvěma obdobně 

zaměřenými projekty, jež jeho organizace realizovala (odlišné cílové skupiny klientů). 

Jedna respondentka uvádí, že neměli potřebu spolupracovat s jinými organizacemi.

Zjištěné výsledky opět dokazují jistý konkurenční boj mezi jednotlivými projekty, 

hlavně v souvislosti s nedostatkem klientů k zařazení do projektu.

OTÁZKA Č. 7, 8 a 9 -  skupina 2. a 3.

U skupiny 2. a 3. zjišťují otázky č. 7, 8 a 9 situaci ohledně informovanosti o projektech 

ESF. Z důvodu velké provázanosti jednotlivých otázek a tudíž i odpovědí respondentů, 

jsou otázky vyhodnoceny společně. Odlišeny jsou odpovědi u respondentů skupiny 2. a 

skupiny 3.

Otázka č 7 zjišťuje, jakým způsobem se má oddělení, na němž respondenti pracují, 

možnost dozvědět informace o realizovaných projektech ESF (opatření 1.1 a 2.1) na území 

dané MČ. Otázka dále u skupiny 2. zjišťuje, jakým způsobem vedoucí informace případně 

zjišťují. Tato část otázky je u skupiny 3. promítnuta v otázce č. 8.

Otázka č. 8 zjišťuje na úrovni skupiny 2. (vedoucí), zda jsou informace o projektech 

ESF předávány pracovníkům v přímé péči s uživatel ( -  skupina 3.), či zda si informace
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pracovníci zjišťují sami. Na úrovni skupiny 3. pak otázky č. 8. zjišťuje, zda pracovníci 

v přímé péči s klienty (zprostředkovatelé, sociální pracovníci, sociální kurátoři) dostávají 

informace o projektech ESF od svých vedoucích (= skupina 2.), nebo zda si je zjišťují 

sami.

Otázka č. 9 je u skupiny 2. a 3. shodná a zjišťuje, zda byli respondenti o projektech 

ESF informování přímo ze strany realizátorů projektů, zda byli osloveni, či zda jim byla 

nabídnuta spolupráce. Zjišťuje způsob oslovení či předání informací, dále pak o jaký 

způsob spolupráce šlo. V případě, že spolupráce nebyla, zjišťuje otázka, jak by si 

respondenti případnou spolupráci představovali.

OTÁZKA Č. 7 ,8  a 9 -  skupina 2.

Otázky zjišťují, jakým způsobem se má oddělení (odbor), na kterém respondenti skupiny

2. pracují, dozvědět informace o projektech ESF na území MČ, zda byli osloveni přímo 

realizátory projektů ESF (informace z jejich strany, nabídka spolupráce), a jakým 

způsobem, pokud vůbec, dochází k předávání informací o projektech mezi nadřízenými a 

podřízenými. Odpovědi se liší v závislosti na tom, zda jde o respondenty zastávající 

vedoucí pozici na ÚP nebo na ÚMČ.

Respondenti z ÚP (dva z šesti respondentů) shodně uvádějí, že získávají informace 

především o projektech realizovaných v rámci opatření 1.1. Informace o těchto projektech 

získávají přímo od ÚPP, mají propojenou databázi. Respondenti uvádí, že šlo především o 

projekty nabízející rekvalifikační kurzy, kde musí být pevně stanovený termín 

rekvalifikace, aby mohla být nabídnuta uchazečům. Oba respondenti dále uvádějí, že na 

jejich ÚP mají kolegyni, která má na starosti právě agendu rekvalifikačních kurzů v rámci 

projektů ESF. Ta pak jednotlivým zprostředkovatelům předává informace o vhodných 

kurzech. Respondenti také uvádí, že dostávají řadu letáčků, které dále distribuují mezi 

jednotlivé zprostředkovatelky, a které jsou k dispozici i uchazečům. Informace o některých 

projektech, především pak těch v opatření 2.1, se dozvídají tiskem, přímo od realizátorů, 

popřípadě od MHMP. Souhrnný výčet projektů však neexistuje. K předávání informací o 

projektech dochází také v rámci porad. Respondenti se shodují i v tom, že řada organizací 

(realizátorů projektů) je oslovovala především z důvodu potřeby naplnit své projekty 

klienty, kterých měly organizace nedostatek. Jeden respondentů ktomu uvádí: 

„ Organizace (i projekty z MHMP) nosili letáky, dávali jsme je  na nástěnky, k dispozici 

uchazečům. Spíše nosili letáky, jinak nic. My jsme jim  ale samozřejmě nemohli zaručit (ani 

projektům z ÚPP, ani z MHMP), že naplní kvóty, které si stanovili. Protože na jednu
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stranu je  tu nabídka, která v tu chvíli byla v Praze obrovská, možná až příliš, a druhá věc 

je  poptávka, kdy pak zjistíte, že ač máte pár tisíc nezaměstnaných, tak těch vhodných není 

zase tolik. Pak tedy bylo jasné, že nabídka byla vyšší než poptávka. “ Co se týče možného 

partnerství a spolupráce, uvádí shodně oba respondenti, že toto není v kompetenci jejich 

pobočky ÚP, odkazují proto organizace k nadřízenému orgánu, a to ÚPP. Mají možnost 

nějaký projekt, který jim přijde dobrý, pouze u ÚPP doporučit.

Respondenti z ÚMČ (celkem 4 respondenti) se ve třech případech shodují na tom, že 

organizace, které si zažádaly o finanční prostředky z ESF, se naučily kontaktovat městské 

části. Shodují se ale také na tom, že oslovení a informování MČ bylo často účelové, 

oslovili je ti realizátoři, kterým se ÚMČ k něčemu hodila. Oslovení nejčastěji probíhalo za 

účelem sehnání dostatečného počtu klientů do projektů. Krom toho realizátoři nosili na 

ÚMČ letáky, někteří si sjednávali osobní schůzky, ale to jen zřídkakdy. Respondent 

z jednoho ze tří oslovených ÚMČ uvádí: „Pokud nás některá organizace osloví, záměr 

projektu je  v souladu s postoji a vizí MČ, tak vycházíme vstříc, v zásadě se k tomu 

nestavíme zády. Ba naopak, rozvíjíme to i v komunitním plánování." Tato MČ byla 

v některých projektech i formálním partnerem. Respondent z další oslovené MČ ke 

spolupráci s realizátory uvádí následující: „Záleží na jednotlivých realizátorech budjsou 

to realizátoři, kteří mají povědomí o praxi, tak ti se snaží informovat, navázat spolupráci 

s pracovníky v přímé péči ( “dělníky“), chodí na úřad, píší e-maily, telefonují, informují, 

chodí prezentovat projekty, dají nám sem letáčky pro klienty, třeba připraví i semináře, na 

které posílám sociální kurátory. “ Všichni respondenti se shodují v tom, že v rámci 

oddělení dochází k předávání informací. Oni sami dostávají informace zprostředkovaně i 

od svých nadřízených, starostů, místostarostů apod. Informace o projektech si předávají 

buďto v rámci porad nebo si je přeposílají e-mailem. Někdy si informace vyhledávají sami.

S výjimkou letáčků, které o projektech mají, se o konkrétních projektech dozvídají také od 

kolegů v rámci různých školení. Respondenti se domnívají, že jejich podřízení mají 

dostatek informací o projektech. Pokud se na ně obrátí klient, vyhledávají z nabídky 

projektů, o kterých mají informace, v případě, že žádný projekt není vyhovující, 

vyhledávají aktivně na webu v nabídce jiných projektů. Webové stránky projektů jsou dnes 

povinnou záležitostí, není proto problém si informace dohledat. Jedna z respondentek 

uvádí, že mají dostatečnou nabídku projektů, nemuseli samostatně vyhledávat klientovi 

nějaký jiný projekt. Mají dobrou zkušenost i s tzv. zprostředkovanou schůzkou, kde se 

sejde klient, pracovník ÚMČ a realizátor projektu. Respondenti se dále ve dvou případech 

shodují, že ze strany klientů o nabídky projektů moc zájem není.
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OTÁZKA Č. 7, 8 a 9 -  skupina 3.

Stejně jako u respondentů skupiny 2., lze i u respondentů skupiny 3. zaznamenat rozdíl 

v odpovědích na otázky č. 7, 8 a 9 s ohledem na to, zdaje respondentem osoba pracující na 

ÚP nebo na ÚMČ. Otázka č. 7 je shodná s otázkou skupiny 2., s výjimkou dotazu, jak si 

respondenti případně zjišťují informace o projektech. Tento dotaz je součástí otázky č. 8, 

která se respondentů ptá, zda dostávajíc informace o projektech od svých vedoucích, či zda 

si je zjišťují sami. Otázka č. 9 je rovněž shodná s otázkou u skupiny 2.

Respondenti z řad zaměstnanců ÚP (2) taktéž shodně uvádí, že informace o 

projektech v rámci opatření 1.1 získávají od ÚPP (oddělení implementace ESF). Jedna 

respondentka, která měla přímo na starosti rekvalifikace a projekty ESF pak získávala 

informace od informační poradenského střediska nebo od své vedoucí. Názor této 

respondentky na otázku informovanosti je uveden v příloze č. 23. Druhá z respondentek 

získávala, stejně jako ostatní zprostředkovatelky na ÚP, informace o projektech, letáčky, 

nabídky apod. právě od výše uvedené kolegyně. Tato respondentka uvádí, že ona sama 

nebyla realizátory projektů oslovována, vedení pobočky ÚP si nepřeje, aby toto dělali 

zprostředkovatelé. Od toho je na pobočce výše uvedená respondentka. Obě respondenty se 

také shodují na tom, že ze strany klientů nebyl velký zájem o nabízené projekty. K otázce 

spolupráce s projekty jedna z nich uvádí, že s některými projekty byla spolupráce dobrá, 

s jinými horší (názor respondentky je citován v příloze č. 23). Respondenti z řad 

pracovníků ÚMČ (hmotná nouze, sociální kurátoři, celkem 5 respondentů) se s výjimkou 

jednoho, který je na své pozici 3 měsíce a tudíž se s projekty ESF v praxi nesetkat a otázky 

nemohl zodpovědět, shodují na tom, že informace dostávali od svých vedoucích. Shodují 

se také na tom, že realizátoři projektů se s informacemi, případně nabídkou spolupráce 

obraceli výhradně na vedoucí oddělení či odboru (popř. na starosty aj.), kteří informace 

vždy předali, ať již na poradě nebo elektronickou poštou. Tři respondenti uvádějí, že si 

často vyhledávali projekty na internetu sami. Shodují se dále v tom, že jim pomáhá, když 

mají možnost například zajít do zařízení na exkurzi, seznámit se s lidmi, kteří projekt 

realizují, s organizací apod. Potom lépe ví, kam klienty posílají a lépe dokáží odhadnout, 

zda je daný projekt pro klienta vhodný. Shodují se v lom, že by klienta neposlali někam, 

pokud mají pocit, že to k ničemu není. Je tomu tak převážně s ohledem na fakt, že jejich 

klienti jsou nemotivovaní či minimálně motivovaní, a v případě, kdy se sociálním 

pracovníkům podaří klienta namotivovat a poslat ho do nějakého kurzu, který není 

kvalitní, klient se stává o to méně motivovanějším. Dva z respondentů mají osobní 

zkušenost s tím, že realizátoři se na ÚMČ obraceli až v případě, kdy jim „teklo do bot“ a
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neměli dostatek klientů pro naplnění kurzu apod.

Z výše uvedených odpovědí respondentů z 2. a 3. skupiny lze usuzovat, že na všech 

zkoumaných odděleních či odborech (ÚP i ÚMČ) funguje předávání informací o 

projektech ESF. Všude jsou realizátory projektů osloveni v první řadě vedoucí oddělení 

(odborů), na ÚP pak respondentka, která má na starosti přímo projekty ESF a rekvalifikace 

v rámci těchto projektů. Ze zjištěného dále vyplývá, že ač se respondenti ze skupiny 2. 

z ÚMČ domnívají, že mají informací o projektech dostatek, jejich podřízení si přesto řadu 

informací a projektů sami vyhledávají na internetu. Respondenti ze skupiny 3. mají také 

raději bližší seznámení s projektem a jeho aktivitami, s lidmi, kteří projekt realizují, 

popřípadě s celou organizací, aby měli lepší představu o tom, kam klienty posílají. Většina 

respondentů ze skupiny 2. i 3. (s výjimkou těch, kteří nepřišli s projekty ESF do styku) se 

domnívá, že u řady realizátorů dochází ke kontaktování ÚP nebo ÚMČ až v případě, kdy 

od dané instituce něco potřebují, nejčastěji pak klienty, kterých mají do svých kurzů a 

projektů nedostatek. Z informací respondentů zaměstnaných na ÚP (skupina 2. i 3.) je 

patrné, že s ohledem na obrovskou nabídku projektů a kurzů v předchozím programovém 

období, nebyli nakloněni osobnímu setkání s realizátory projektů. Jako vhodnější volili 

společné prezentační akce projektů (prezentace projektů probíhalo pod záštitou ÚPP) nebo 

pouhé předání letáků s informacemi o projektech, které byly následně předávány klientům.

OTÁZKA Č. 10 -  skupina 2. a 3. + OTÁZKA Č. 11 -  skupina 1. a 4.

Tato otázka je shodná opět pro všechny skupiny respondentů, pro skupinu 2. a 3. je 

otázkou č. 10, pro skupiny 1. a 4. pak otázkou č. 11. Otázka se ptá všech respondentů, zda 

vnímají projekty ESF, realizované v témže opatření, pro obdobnou cílovou skupinu, a 

například i na území jedné MČ nebo v přilehlém období (tato podmínka nemusí být 

splněna, jelikož všechny projekty by měli mít celopražskou působnost, tedy měly by být 

zaměřeny na klienty z celého území hl. m. Prahy) jako „konkurenční boj“ („honění čárek“, 

„boj“ o naplnění pořádaných kurzů apod ), nebo jako prostor pro zahájení spolupráce. 

Respondenti byli požádáni o odůvodnění svého názoru.

Respondenti ze skupiny 1. poskytli nepřímo odpověď na tuto otázku již svými 

odpověďmi na otázku č. 9, ve které uvedli, že nespolupracovali s jinými organizacemi a 

byli-li jinou organizací osloveni, šlo vesměs pouze o shánění klientů do projektu. Přesto 

jsou jejich přímé odpovědi na tuto otázku hodnoceny a srovnány v kontextu odpovědí 

respondentů z ostatních skupin.

V odpovědi na tuto otázku sdělil každý z respondentů pouze jeden názor na danou
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věc a každý tak udělil po jednom hlase určité z variant odpovědí (ne několik hlasů jako u 

jich odpovědí).

Nejvíce respondentů (11) se domnívá, že situace mezi jednotlivými realizátory by se 

opravdu dala nazvat konkurenčním bojem, a to především s ohledem na boj o dostatečný 

počet klientů v projektu. Někteří z respondentů vnímají tento boj jako velice silný (3), a to

i v jiných ohledech, nejen ve vztahu k dostatečnému množství klientů. K otázce dostatku či 

nedostatku klientů se jeden z respondentů vyjadřuje v příloze č. 23.

Skupina -  Shodný názor se objevuje u čtyř respondentů ze skupiny 1., u dvou ze 

skupiny 2., u jednoho ze skupiny 3. a tří ze skupiny 4.

Pohlaví -  Z hlediska pohlaví jsou respondenti zastoupeni v poměru šest žen a pět

mužů.

Věková kategorie -  Čtyři respondenti reprezentuje věkovou kategorii do 30 let, tři 

kategorii 30-40 let, jeden kategorii 40-50 let a tři kategorii nad 50 let.

Nejvyšší dosažené vzdělání -  Vysokoškolského vzdělání dosahuje sedm respondentů 

s tímto názorem, jeden respondent s vyšším odborným vzděláním a dva se středoškolským 

vzděláním.

Délka praxe v současném zaměstnání -  Praxi do 2 let mají dva respondenti, praxi 2-5 

let rovněž dva respondenti, 5-10 let tři a nad 10 let čtyři respondenti.

Výše uvedený názor hájí všichni tři respondenti ze skupiny 4. a 4 respondenti ze 

skupiny 1 Skupina 1. tedy potvrzuje a umocňuje své odpovědi z předchozí otázky (č. 10).

Dvě respondentky, stejně jako u odpovědi na otázku č. 10. uvádí, že mezi projekty ESF 

nevnímaly konkurenční boj, a to z toho důvodu, že jejich projekty měly dostatečné 

množství klientů, takže se s tímto „bojem“ o klienty nesetkaly. Jedna z nich říká: „Náš 

projekt neměl problém s nedostatkem klientů, takže nás se toto netýkalo. Takže jsem  se 

s tímto nesetkala, protože jsem  k tomu neměla možnost přijít. Jinak si myslím, že tím, že jde  

zatím o hledání cest, tak podle mého není od věci, když to zkouší více lidí, tedy několik 

organizací, i třeba na jedné MČ. Nyní je  naše společnost v mnoha věcech na začátku, 

pořád se hledají cesty, ja k  se co nastaví, tak to není od věci, hledat správné cesty. “

Osm respondentů uvádí, že tuto otázku nemohou hodnotit, a to z několika důvodů. Patří 

mezi ně např.: „ze své pozice toto nemohu soudit", „nesetkal/a jsem  se s tím “, „nebyli 

jsme pod takovým tlakem, pro úřad toto není podstatné “ apod. Jeden z respondentů na své
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pozici působí krátce, s realizací projektů ESF se ve své praxi nesetkal, jeden pak k tématu 

uvádí: „Nedostatek klientů do projektu a boj o naplnění indikátorů je  jen  důkazem toho, že 

projekty v podstatě neřeší zakázku státu, ale řeší spíše existenci NNO. A to je  špatně. Na 

druhé straně je  u nás špatně nastavené špatné financování NNO. Souvislost to bude nyní 

mít i s finanční krizí. “

Skupina ~ Je zajímavé, že tato odpověď se objevuje pouze u respondentů ze skupiny 

2. a 3., shodně v poměru 4:4. Tento výsledek potvrzuje zjištění z předchozích odpovědí, a 

to, že respondenti skupiny 3. nemají ze svých pozic tak bohaté zkušenosti s projekty ESF 

(jejich zkušenosti jsou minimální či žádné) a že ÚMČ není ve svých činnostech projekty 

ESF natolik ovlivněna. U respondentů ze skupiny 2. zaznívá zdůvodnění, že toto není pro 

ÚMČ důležité sledovat, nebyl na ně ze strany realizátorů projektů vyvíjen tak velký tlak.

Pohlaví -  Skupinu tvoří šest žen a dva muži.

Věková kategorie -  Do věkové kategorie do 30 let spadají čtyři respondenti, do 

kategorie 30-40 let tři a do kategorie nad 50 let jeden.

Nejvyšší dosažené vzdělání -  Skupinu tvoří čtyři vysokoškoláci, jeden respondent 

s vyšším odborným vzděláním a tři středoškoláci.

Délka praxe v současném zaměstnání -  Praxi do 2 let mají dva respondenti, praxi 2-5 

let jeden, 5-10 let čtyři a nad 10 let jeden respondent.

Po jednom hlase mají názory dvou respondentů, které v jednom případě říkají, že ovzduší 

„konkurenčního boje“ je respondentem vnímáno jen částečně, domnívá se, že nabídka 

projektů nebyla zas až tak velká a že klienti jsou v těchto věcech zkušení a nedělá jim 

problém „oběhat“ si všechny nabídky, které existují, pokud mají pocit, že z toho něco 

budou mít (např. některé projekty lákaly klienty k účasti na kurzu tím, že jim proplatily 

jízdné, daly prezentační materiály a hlavně oběd či jiné občerstvení). Druhý respondent 

uvádí názor, že takto k nabídce projektů nepřistupoval, byl pro něj důležitější obsah kurzu 

(projektu).

OTÁZKA Č. 11 -  skupina 2. a 3. + OTÁZKA Č. 12 -  skupina 1. a 4.

Otázka zjišťuje názor respondentů na navržené (v době realizace výzkumu již schválené) 

změny na trhu práce (viz. tisková zpráva MPSV ze dne 2. dubna, příloha č. 12).

V souvislosti se změnami na trhu práce, především v otázce změn zákona o zaměstnanosti 

(zejména vypracovávání individuálních akčních plánů) a zákona o pomoci v hmotné nouzi 

(výše příspěvku na živobytí sledování podmínky zvyšování příjmu žadatelů vlastní prací)
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se otázka respondentů ptá, zda jim přijdou v současných podmínkách na úřadech práce 

efektivně realizovatelné.

Některým respondentům bylo v souvislosti s touto otázkou potřeba objasnit, jaký 

postup funguje do 31.12.2008 a jaký postup bude v souvislosti se změnami od 1.1.2009. 

Respondentům bylo stručně objasněno, že doposud se člověk, který se ocitl bez práce, 

evidoval na ÚP. Splnil-li podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti, pobíral tuto 

podporu po podpůrci dobu, jež činila 6 měsíců. ÚP byl povinen vyhotovit IAP pouze 

s osobami uvedenými v §33 ZoZ (zvýšená péče uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj 

zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují). Po uplynutí 

podpůrci doby se člověk, který neměl dostatečné příjmy, pakliže splnil podmínky nároku, 

stal klientem oddělení pomoci v hmotné nouzi a pobíral dávky pomoci v hmotné nouzi. 

Sociální pracovnice na oddělení pomoci v hmotné nouzi mají do 31.12.2008 povinnost 

vypracovat ve spolupráci s klientem, který je příjemcem příspěvku na živobytí déle než 

šest měsíců, aktivizační plán.

Od 1.1. bude situace v některých oblastech odlišná. Člověk, který se ocitne bez 

placeného zaměstnání se stále eviduje na ÚP, kde, splňuje-li podmínky nároku, pobírá po 

podpůrci dobu podporu v nezaměstnanosti. Podpůrčí doba se od 1.1.2009 zkracuje na pět 

měsíců. ÚP nově vzniká povinnost vypracovat IAP všem uchazečům o zaměstnání, kteří 

jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců. Po uplynutí pěti měsíců, 

po ukončení podpůrčí doby, se však člověk stejně jako před změnami, stává, nemá-li 

dostatečné příjmy a splňuje-li stanovené podmínky, klientem oddělení pomoci v hmotné 

nouzi. Sociálním pracovnicím oddělení pomoci v hmotné nouzi odpadá od 1.1.2009 

povinnost vypracovávat s příjemcem příspěvku na živobytí aktivizační plán. U příjemců 

příspěvku na živobytí jim však zůstává povinnost sledování podmínky zvyšování příjmu 

žadatelů vlastní prací

Pro účely interpretace byly odpovědi respondentů rozděleny do dvou skupin, a to na 

skupinu respondentů, jež se domnívají, že plánované změny jsou reálné a na skupinu těch, 

kteří považují realizaci změn spíše za nereálnou.

Pouze jeden respondent si myslí, že změny jsou reálné. Dodává však, že záleží na 

tom, jak budou IAP na jednotlivých ÚP pojaty, zda jako individuální péče o klienty nebo 

jako formální práce úředníka. Uvádí, že IAP by neměly být pouze formální.

Zbývající respondenti, kteří na tuto otázku odpověděli (jeden z respondentů na 

otázku uvádí, že toto není schopen ze své pozice posoudit), se domnívají, že změny na trhu 

práce jsou spíše nereálné. Dále tuto svou domněnku rozvádějí. Názorově shodná pojetí
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jsou  opět uvedena a hodnocena společně.

13 respondentů se shoduje, že z teoretického hlediska jsou plánované (nyní již schválené) 

změny pozitivní, „hezké na papíře“. Domnívají se však, že realita bude pravděpodobně 

jiná. Jako pozitivní hodnotí, že lidé budou muset být aktivnější.

Skupina -  Názorová shoda se objevuje u pěti respondentů skupiny 1., čtyř ze skupiny

2., tří ze skupiny 3. a jednoho ze skupiny 4.

Pohlaví -  Z hlediska pohlaví je skupina tvořena osmi ženami a pěti muži.

Věková kategorie -  Do věkové kategorie do 30 let spadá pět respondentů, do 

kategorie 30-40 let tři, do kategorie 40-50 let jeden a do kategorie nad 50 let čtyři.

Nejvyšší dosažené vzdělání -  Skupinu tvoří devět respondentů s vysokoškolským 

vzdělání, jeden s vyšším odborným a tři se středoškolským vzděláním. Nejvíce tedy tento 

názor převažuje u vysokoškolsky vzdělaných respondentů, nejčastěji ze skupiny 1. a 2.

Délka praxe v současném zaměstnání Praxi do 2 let mají dva respondenti, praxi 2-5 

let čtyři, 5-10 let čtyři a nad 10 let tři respondenti.

U 20 respondentů nastává shoda v názoru, že změny v praxi nebudou efektivně 

realizovatelné. Dva respondenti se dokonce domnívají, že jsou zcela nereálné. Jako 

nejčastější odůvodnění své domněnky o neefektivní realizaci změn, uvádějí respondenti 

následující. Několikrát se objevuje názor, že kapacitně nemohou ÚP zvládnout to, co se od 

nich v souvislosti se změnami očekává (viz. IAP). Respondenti se domnívají, že na ÚP 

chybí kapacita s lidmi individuálně pracovat, a to z důvodu nedostatečné personální 

kapacity (nedostatek zprostředkovatelek a velké množství evidovaných uchazečů), a 

nedostatku času. Objevují se i názory, že ze strany ÚP chybí motivace k individuální práci 

s klienty (např. „sama jsem nabyla dojmu, že na ÚP nemají až tak snahu, aby lidé našli 

zaměstnání“), že chybí spolupráce ÚP s jednotlivými úřady a toto se změnou zákona 

nezlepší. Otázce spolupráce je věnována další z výzkumných otázek, proto nyní nebude 

tato problematika blíže rozebírána. Respondenti se dále obávají, že vytváření IAP se stane 

pouze formální záležitostí, dle slov jedné respondentky „aby se vlk nažral a koza zůstala 

celá“. „Je otázka, zda IAP bude zahrnovat jen  to zaměstnání. Leckdy právě nevyřešení 

osobních problémů brání těm jedincům k setrvání na pracovišti (osobní frustrace -  lidé 

např. i nepřišli do kurzu, protože si měli na poště vyzvednout obsílku, nevěděli, oč zase jde, 

a nedošlo jim , že by si tam třeba mohli zajít odpoledne). Na těchto modelových případech 

jsm e v rámci výcviku lidem ukazovali, že takto to nejde, že se s nimi zaměstnavatel o tom
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bavit nebude; že nelze si j í t  vyzvednout zásilku namísto toho, abych šel do práce. “ Jedna 

respondentka upozorňuje na fakt, že vše je závislé na finančních prostředcích, ale 

uvědomuje si, že na ÚP je opravdu málo lidí. Další z respondentů pak upozorňuje na 

vzdělanostní deficit zaměstnanců ÚP, zmiňuje, že nespadají vůbec do rámce sociální práce 

(viz. požadavky na vzdělání sociálních pracovníků apod ). Jiný z respondentů v této oblasti 

uvádí, že jde o určitý paradox MPSV, pod které patří jak sociální sféra, tak sféra 

zaměstnanosti.

Skupina -  Názor vyjadřuje pět respondentů ze skupiny 1., šest ze skupiny 2. 

(všichni), sedm ze skupiny 3. (také všichni) a dva ze skupiny 4. S výše uvedeným názorem 

se ztotožňují všichni respondenti ze skupiny 2. a 3., kteří představují právě zástupce ÚMČ 

a ÚP.

Pohlaví -  Z hlediska pohlaví se skupina skládá ze 13 žen a 7 mužů.

Věková kategorie -  Osm respondentů reprezentuje věkovou kategorii do 30 let, šest 

kategorii 30-40 let, dva kategorii 40-50 let a čtyři kategorii nad 50 let.

Nejvyšší dosažené vzdělání -  Vysokoškolského vzdělání dosáhlo 11 respondentů, 

vyššího odborného tři a středoškolského šest.

Délka praxe v současném zaměstnání -  Délku praxe v současném zaměstnání do 2 

let mají čtyři respondenti, 2-5 let čtyři, 5-10 let sedm a nad 10 let pět respondentů.

Čtyři respondenti se shodují na tom, že je nutno s klienty pracovat již od počátku, ne až po 

pěti měsících evidence. Uvědomují si, že není možné se hned zpočátku věnovat všem, 

mezi evidovanými uchazeči jsou i tací, kteří si zaměstnání naleznou dříve či později sami. 

„Nepřijde mi úplně logické, že klient, kterému po pěti měsících v evidenci skončí nárok na 

podporu v nezaměstnanosti, pak se třeba stane klientem hmotné nouze, která ho bude 

vyplácet, bude nadále docházet na ÚP za účelem sestavování a naplňování IAP. Myslím si, 

že když se člověk poprvé setká s individuální prací až po pěti měsících, kdy už spadne do 

hmotné nouze, že to je  [x>zdě. Asi by se s ním mělo pracovat hned od začátku. Ale je  fakt, že 

ty úřednice na ÚP mají spoustu práce a velké množství klientů. “

K dokreslení výše uvedeného názoru jsou v příloze č. 23. citovány odpovědi některých 

respondentů.

K povinnosti sledování podmínky zvyšování příjmu žadatelů vlastní prací, uvádí 

respondentky z řad sociálních pracovnic oddělení pomoci v hmotné nouzi následující: „My
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to děláme a budeme dále dělat tak, že nám člověk prokazuje, kde se ucházel o zaměstnání, 

ne kam ho poslali z  ÚP. Klienti mají svůj papír, na který napíší inzerát, kde se byli ucházet 

o zaměstnání, jak to dopadlo, proč případně neuspěli apod. Někdy dokládají e-maily, že si 

dopisovali se zaměstnavatelem, že se zúčastnili nějakého výběrového řízení apod. Někdy si 

tyto údaje ověřujeme, ale ne příliš často. “ „Chceme, aby oslovili 20 pracovních míst do 

měsíce -  každý všední den jedno. Když je  někdo částečně invalidní, tak samozřejmě 

snižujeme.. Jsou tady i tací, kteří si vezmou noviny a opíší si 10 inzerátů, aniž by je  

kontaktovali. Nebo sběratelé razítek. Ale na to se stejně dřív nebo později přijde. Nestačí, 

že uvedou inzeráty, vyžadujeme i kontakt na toho, s kým mluvili a jak to dopadlo. Případně 

důvod, proč to nedopadlo. Namátkou ověřujeme kontakty, které klient doloží. Některé 

„strašíme“ právě tím, že si to ověříme. Spoustu lidí odradí i to, že toto po nich chceme. 

Odradí je  to od toho, aby si zde o něco žádali. Což je  zase škoda, protože se tím připravují 

o možnosti, které jim  můžeme my nabídnout. Oni mají pořád představu, jako to mnohdy na 

úřadech práce bývá, toho úředníka byrokrata. Ale my, tím, že jsm e sociálními pracovníky, 

můžeme být pro klienty i prospěšní, můžeme jim  toho nabídnout víc. “

Tři respondenti se shodují, že vypracovávání aktivizačních plánů sociálními 

pracovníky z oddělení pomoci v hmotné nouzi bylo dobré a je  škoda, že od 1.1.2009 již 

tomu tak nebude.

Z výše uvedeného však vzniká otázka, zda se vyřešila duplicita práce ÚP a orgánu 

pomoci v hmotné nouzi v oblasti zjišťování aktivních kroků občana směřujících k nalezení 

zaměstnání tím, že orgány pomoci v hmotné nouzi již nadále nebudou tvořit aktivizační 

plány. Nadále jim totiž zůstává povinnost sledování podmínky zvyšování příjmu žadatelů 

vlastní prací, což doposud bylo jednou ze součásti aktivizačního plánu, jež s klienty 

sestavovaly. Nedochází tedy v tomto případě opět k jakési duplicitě a suplování práce ÚP?

Respondentka reprezentující ve výzkumu zaměstnance ÚP uvádí: „Jak to bude s hmotnou 

nouzí netuším. Zatím jsm e jen  doslali informaci, že d  nového roku dostaneme seznam osob, 

kteří jsou  v evidenci hmotné nouze a s těmi se budou IAP dělat jako s prvními. “ Další ze 

zprostředkovatelek ÚP přímo k IAP uvádí: „ Byla jsem  na školení, ohledně OK systému a 

ohledně novely ZoZ, mluvilo se i o IAP. I  jsem  byla na týdenním předškolení, protože IAP 

já  se svými klienty budu dělat. Překvapilo mne, protože nám bylo řečeno, že stačí pouze do 

tabulky zadat termín, a de facto připsat dvě tři slova, uchazeč si na portál vyvěsí životopis 

a dá tam lhůtu do tří měsíců kontrola. To dle mého není spolupráce, ale takto to bylo 

postavené. Bude to asi opravdu jen  další form ální záležitost. “ Respondentka k tomu
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dodává, že sám školitel upozorňoval na to, že IAP jde efektivně dělat u malé skupiny lidí 

(10-15 lidí; např. na ÚP na menším městě, kde se lidé znají, pracovník ÚP zná i 

zaměstnavatele apod ), ale ne v případě, kdy je na jednu zprostředkovatelku 200 a více lidí.

K dokreslení situace na ÚP, v souvislosti s IAP, počtem zaměstnanců apod., je 

v příloze č. 23. uvedena citace respondenta představujícího vedení ÚP. K IAP se také 

vyjadřuje respondent představující ve výzkumu zástupce ÚPP.

OTÁZKA Č. 12 -  skupina 2. a 3

Otázka č. 12 u respondentů ze skupiny 2. a 3. zjišťuje, zda byli v souvislosti svýše 

uvedenými změnami na trhu práce informováni o nějakých plánovaných opatřeních (např. 

navýšení počtu poradců-zprostředkovatelů na ÚP, sociálních pracovníků na oddělení 

pomoci v hmotné nouzi apod ), aby bylo možno naplnit cíle těchto změn. Pokud o 

nějakých opatřeních informováni byli, otázka dále zjišťuje, o jaké opatření šlo.

Ve třech případech respondenti uvádí, že o žádných opatřeních nebyli informováni,

o ničem neví.

Sedm respondentů se shoduje na tom, že navýšení počtu zaměstnanců není 

plánováno, ač by bylo jistě vhodné. Naopak shodně informují o tom, že je plánováno 

snižování stavů ve státní správě o 9%. Jeden respondent upozorňuje, že by se mělo dělat 

více individuální práce s klienty, k čemuž je potřeba více pracovníků, kteří by se jim mohli 

více věnovat a nebyli by na úřadech pouze pro účely vyplácení dávek. Ale ono naopak 

dochází ke snižování stavů.

Skupina -  Pět respondentů ze sedmi reprezentuje skupinu 2. a dva skupinu 3.

Pohlaví -  Skupinu tvoří pět žen a dva muži.

Věková kategorie -  Do věkové kategorie do 30 let spadají dva respondenti, do 

kategorie 30-40 let jeden, do kategorie 40-50 také jeden a do kategorie nad 50 let tři.

Nejvyšší dosažené vzdělání- Skupinu tvoří čtyři vysokoškoláci a tři středoškoláci.

Délka praxe v současném zaměstnání Praxi do 2 let má jeden respondent, praxi 2-5 

let také jeden, 5-10 let dva a nad 10 let tři respondenti.

Dva respondenti v této souvislosti sdělují, že by bylo dobré, aby aktivizační plán nadále 

zůstal v rukách orgánu pomoci v hmotné nouzi.

Jedna z respondentek shodně jako u předchozí otázky uvádí: „Jak to bude s hmotnou 

nouzí netuším. Zatím jsm e jen  dostali informaci, že d  nového roku dostaneme seznam osob, 

kteří jsou v evidenci hmotné nouze a s těmi se budou IAP dělat jako s prvními. “
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Jedna z respondentek upozorňuje na problém výkladu nových právních předpisů a na 

nedostatek času, který zaměstnanci potřebují k nastudování nové normy. Interpretace jejího 

názoru je uvedena v příloze č. 23.

Na otázku, jak situaci řešit, se respondenti shodují, že je potřeba zaměstnanecké stavy 

s ohledem na změny spíše zvýšit, ale plánováno je naopak snížení. Jeden respondent 

konstatuje: „Nezaměstnané nezušlechtíme, počet zaměstnanců nám také nikdo nenavýší. 

Jsou úvahy, že specializace některých zprostředkovatelek se bude zabývat jenom tímto. Ale 

ja k  říkám, je  to provázáno s financemi, s tou nabídkou, takže to není jen  odvislé od toho, 

jestli je  hodně uchazečů nebo je  málo zprostředkovatelek. “ Druhý pak uvádí: „Jedna 

z psycholožek z ÚP, kde je  opravdu vysoká nezaměstnanost se nejvyššího představitele 

služeb zaměstnanosti ptala, ja k  to mají na ÚP realizovat. Sdělil jí, že si to tam budou muset 

nějak popřeházet. “

V souvislosti se změnami na trhu práce se dvě respondentky shodují v názoru, že nerozumí 

tomu, proč od 1.1.2009 přechází pod ÚP oddělení SSP a ne oddělení pomoci v hmotné 

nouzi. Domnívají se, že oddělení pomoci v hmotné nouzi má v rámci některých svých 

činností blíže k činnostem ÚP. Názory těchto respondentek jsou uvedeny v příloze č. 23.

OTÁZKA Č. 13

Otázka č. 13 je opět společná pro všechny skupiny respondentů. Zjišťuje názor 

respondentů na otázku spolupráce mezi oddělením zprostředkování zaměstnání (ÚP), 

oddělením pomoci v hmotné nouzi a neziskovým sektorem při řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti (zejména při vypracování IAP, při sledování podmínky zvyšování příjmu 

vlastní prací u žadatelů o dávky pomoci v hmotné nouzi; i při realizaci jiných aktivit). Po 

respondentech bylo vyžadováno zdůvodnění jejich odpovědi.

Jelikož se respondenti ve svých odpovědích nevyjadřovali souběžně o spolupráci ÚP, 

oddělení pomoci v hmotné nouzi a neziskového sektoru, ale zvlášť o spolupráci ÚP a 

hmotné nouze a zvlášť o roli NNO, je toto dělení použito i při vyhodnocení.

K otázce spolupráce ÚP a oddělení pomoci v hmotné nouzi 4 respondenti uvádí, že toto 

nemohou posoudit, jelikož s tím nemají zkušenosti.

13 respondentů uvádí, že co mohou ze své zkušenosti soudit, spolupráce ÚP a 

oddělení pomoci v hmotné nouzi není příliš dobrá. Respondenti vyjadřují názory, že
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spolupráce těchto dvou subjektů není dobrá proto, že ÚP je vyhraněn sám pro sebe, není 

čas ani ochota ke spolupráci. Domnívají se také, že ÚP vnímá spolupráci s ostatními 

subjekty spíše jako zátěž. Respondenti se shodují, že spolupráce by měla být lepší, zejména 

s ohledem na nutné sdílení klientů. Převažuje obava, že spolupráce nebude lepší ani po 

schválených změnách, ač by to bylo potřeba. Jeden z respondentů k otázce spolupráce 

uvádí: „Pokud mohu mluvit za svůj odbor, tak ta spolupráce zas až tak špatná není. Není 

ideální, není úplně nejlepší. Kdybych to měl označit na škále, kde 1 je  nejlepší a 5 nejhorší 

(jako ve škole), tak by to byla trojka. Ale když to vezmu celoměstsky, tak jsou úřady, kde 

jsou na tom mnohem hůř. Takže obecně si myslím, že je  to tak někde ke čtyřce. Je to 

v důsledku separace a oddělení těch věcí. Já si myslím, že státní úřad má smysl, pokud 

dojde k přehodnocení celého systému. Kdyby to mělo ale fungovat tak, ja k  bylo 

prezentováno, že se do velkých budov nastěhuje několik úřadů, tak to je  podle mého 

vracení se zpět a nice se tím neřeší, je  to jen  napravení toho, co se stalo v důsledku zrušení 

okresních úřadů. “ Jeden z respondentů uvádí, že situace je odlišná na jednotlivých 

pobočkách ÚP. Tam, kde dle slov respondenta začali chápat význam individuální práce, 

tak je spolupráce výborná, tam, kde to doposud nepochopili, je se spoluprácí problém. 

Respondent dále dodává, že je to hodně o lidském vedení, ale i o směrnicích. Jedna 

z respondentek k otázce lepší spolupráce uvádí: „Byla by dobrá i provázanost databází, 

z důvodu různého dokládání apod Najelo by se na daného člověka a bylo by vidět, co 

konkrétně my s ním dělám př. když marodí, dokládá nám pracovní neschopnost. Často 

chodí klienti s potvrzením a chtějí ho ofotit, protože totéž musí dokládat na sociálce apod. 

Je to práce navíc stačilo by to dodat jednou, vidět to v systému. Je to hodně o té 

administrativě. Bylo by podstatně lepší, kdyby byly systémy provázány, ubylo by tím 

administrativní práce. Jsou tam vidět i kontakty, takže když mi nepřijde, tak čekám cca 

týden, jestli se neozve. Mohla bych kontaktovat sociální pracovnici, zda o něm neví apod. “

Skupina -  Názor sdílí tři respondenti ze skupiny 1., čtyři ze skupiny 2., pět ze 

skupiny 3. a jeden ze skupiny 4. Názor je nejčastěji zastoupen u respondentů ze skupiny 2. 

a 3., tedy těch, kteří zastupují ony dva spolupracující subjekty, ÚP a ÚMČ (hmotná nouze).

Pohlaví -  Skupina je složena z osmi žen a pěti mužů.

Věková kategorie -  Šest respondentů spadá do věkové kategorie do 30 let, pět 30-40 

let a dva nad 50 let. Věková kategorie 40-50 let není zastoupena.

Nejvyšší dosažené vzdělání ~ Vysokoškolského vzdělání dosáhlo sedm respondentů, 

vyššího odborného tři a středoškolského také tři respondenti. .

Délka praxe v současném zaměstnání -  S ohledem na délku praxe s názorem souhlasí
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dva respondenti s praxí do dvou let, čtyři s praxí 2-5 let, čtyři s praxí 5-10 let a tři 

s praxí nad 10 let.

K otázce ÚP tři respondenti zmiňují, že problém spatřují v tom, že na ÚP jsou zaměstnáni 

úředníci, kdežto na oddělení pomoci v hmotné nouzi sociální pracovníci. Sociální 

pracovníci mají větší sociální cítění,oproti zaměstnancům ÚP jsou lépe vybaveni. Na ÚP 

nepracují lidé vzdělaní v sociální práci, nejsou v této oblasti ani dostatečně proškolováni.

Dva respondenti opět zmiňují oblast aktivizačních plánů, které vnímají jako 

suplování práce ÚP.

Stejně jako u otázky č. 12 pro skupiny 2. a 3., i zde zaznívá ve dvou případech názor, 

že oddělení pomoci v hmotné nouzi by mělo spadat pod ÚP.

K otázce spolupráce NNO při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti se 21 respondentů 

shoduje na tom, že NNO jistě svou roli mají. Uvádí, že NNO mají zcela jiné možnosti než 

státní sféra, mají mnohem větší prostor k individuální práci. Respondenti se v některých 

případech shodují, že role NNO je dokonce nutná, ale je nutno odlišovat kvalitní NNO, se 

zavedeným know how a dosahovanými úspěchy. Velká role NNO je respondenty 

spatřována především v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním či jiným handicapem, u 

lidí sociálně vyloučených a stojících na okraji společnosti (např. bezdomovci). Jedna 

z respondentek sice spatřuje význam NNO, ale ze zkušenosti uvádí, že ve spolupráci 

s NNO se velmi často objevuje problém s dobrou administrativou. Další z respondentek 

vidí, kromě jiného, velký potenciál NNO v rámci sociálního podnikání. „ Obecně vidím 

v NNO velký potenciál, v jakékoliv úrovni, nejen u dlouhodobě nezaměstnaných. Je velká 

otázka, ja k  na to, protože ty oblasti jsou si navzájem ještě tak strašně vzdálené. Myslím si, 

že stát by měl být ochráncem těch osobních údajů, sběru potenciálních klientů a nezisk by 

měl analyzovat situaci a reagovat na ní nějakou potřebou a nabídkou. Obrovský potenciál 

vidím v sociálním podnikání. “ Názory jednotlivých respondentů k otázce spolupráce 

s NNO a k mezioborové spolupráci obecně jsou uvedeny v příloze č. 23.

Skupina -  Shodný názor se objevuje u sedmi respondentů ze skupiny 1 (všichni), u 

šesti ze skupiny 2. (také všichni), u šesti ze skupiny 3. a u  dvou ze skupiny 4. U dvou 

skupin (1. a 2.) sdílejí tedy tento názor všichni respondenti, u skupiny 3. a 4. bez jednoho 

respondenta také všichni.

Pohlaví -  Z hlediska pohlaví je skupina tvořena třinácti ženami a osmi muži.

Věková kategorie -  Osm z respondentů spadá do věkové kategorie do 30 let, šest do
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kategorie 30-40 let, dva do kategorie 40-50 let a pět do kategorie nad 501et.

Nejvyšší dosažené vzdělání -  Názor se objevuje u třinácti vysokoškoláků, tří 

respondentů s vyšším odborným vzděláním a u pěti středoškoláků.

Délka praxe v současném zaměstnání ~ Délka praxe čtyř z respondentů je kratší než

2 roky, praxe tří je v délce 2-5 let, praxe sedmi v délce 5-10 let a praxe sedmi nad 10 let.

Z výše uvedených výsledků lze konstatovat, že prezentovaný názor souvisí s vyšším 

stupněm vzdělání respondentů a délkou praxe delší než 5 let.

Jeden z respondentů uvádí, že otázku není ze své pozice schopen posoudit. Další

z respondentů uvádí, že organizací, které se otázkou nezaměstnanosti zabývají je příliš. „I 

kdyby nic, tak každý vyčerpává nějaké finanční zdroje, a ť už jsou to pronájmy budov, 

platové (xlměny apod. Myslím, že by se to mělo nějak sjednotit, aby nějaká jedna  

organizace, a už je  jedno na jaké bázi (státní nebo nestátní, nejsem nějaký extrémní 

přívrženec NNO), by se měla problémem zabývat, ale jen  jedna, aby nedocházelo k  nějaké 

duplicitě a zbytečnému plýtvání zdrojů. “

OTÁZKA Č. 14

Otázka č. 14 se respondentů ptá na jejich návrhy, opatření či doporučení na řešení 

dlouhodobé nezaměstnanosti do budoucna (motivace pro dlouhodobě nezaměstnané nebýt 

dále dlouhodobě nezaměstnanými apod ).

Respondenti v odpovědi na tuto otázky ve většině případů shrnují a rekapitulují své

názory prezentované v odpovědích na předchozí otázky.

14 respondentů se domnívá, že nejlepším řešením v oblasti dlouhodobé 

nezaměstnanosti do budoucna, je především větší důraz na práci se zaměstnavateli. Jedná 

se jak o motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat i handicapované lidi, a to jak zdravotně, tak 

sociálně. Docházet by mělo ke zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří budou tyto osoby 

zaměstnávat, a to především formou daňového zvýhodnění. Někteří z respondentů se 

shodují na tom, že by mělo jít spíše o vyhraněná pracovní místa u speciálních 

zaměstnavatelů, nebo u zaměstnavatelů, kde bude přítomen sociální asistent (pracovní 

asistent). V souvislosti s lepší spoluprací se zaměstnavateli je respondenty zdůrazňována 

též potřeba zajištění návaznosti zaměstnání na absolvované rekvalifikační kurzy. Zaznívá i 

názor, že rekvalifikace by se měli zaměřovat i na oblasti, které trh potřebuje a na které je 

vhodná struktura uchazečů (např. nedostatek řidičů apod ). Respondenti se shodují na tom, 

že ve vztahu k zaměstnavatelům spatřují velký dluh státu (potažmo tedy práce UP se
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zaměstnavateli).

Skupina -  Tento názor prezentují čtyři respondenti ze skupiny 1., pět ze skupiny 2. a 

pět ze skupiny 3. Skupina 4. zde není zastoupena.

Pohlaví -  Z hlediska pohlaví je skupina tvořena devíti ženami a pěti muži.

Věková kategorie -  Do věkové kategorie do 30 let je zařazeno pět respondentů, do 

kategorie 30-40 let čtyři, do kategorie 40-50 let jeden a do kategorie nad 501et čtyři.

Nejvyšší dosažené vzdělání -  Názor se objevuje u osmi vysokoškoláků, dvou 

respondentů s vyšším odborným vzděláním a u čtyř středoškoláků.

Délka praxe v současném zaměstnání -  Praxi do 2 let mají tři respondenti, praxi 2-5 

let jeden, 5-10 let pět a nad 10 let rovněž pět respondentů.

Opět lze poukázat na spojitost vyššího stupně dosaženého vzdělání a délky praxe nad 

5 let a prezentovaného názoru

Sedm respondentů vidí řešení dlouhodobé nezaměstnanosti v aktivitách typu tréninkového 

a podporovaného zaměstnání (viz. projekt Aktivizace), dále pak v motivačních kurzech pro 

nezaměstnané, v činnosti agentur práce a v sociální ekonomice. Zdůrazňována je hlavně 

role pracovního asistenta (či pracovníka agentury práce), který je podporou pro klienta na 

cestě k získání zaměstnání, ale také podporou pro zaměstnavatele. Ten se na pracovního 

asistenta může obrátit v případě nějakých komplikací v souvislosti se zaměstnáním daného 

klienta (např. klient má problém s pozdním příchodem do zaměstnání, častější absence 

apod).

Skupina -  Skupinu tvoří čtyři respondenti ze skupiny 1., jeden ze skupiny 2. a dva ze 

skupiny 3. Skupina 4. není zastoupena. Lze se domnívat, že tento názor prosazují převážně 

respondenti ze skupiny 1., kteří mají s některými z aktivit osobní zkušenost (např. v rámci 

realizovaného projektu ESF). Názor zastávají také respondenti skupiny 3., kteří mají 

pozitivní zkušenost se zapojením klientů do některé z aktivit.

Pohlaví -  Z hlediska pohlaví je skupina tvořena čtyřmi ženami a třemi muži.

Věková kategorie -  Věkovou kategorii do 30 let reprezentuje jeden respondent, 

kategorii 30-40 let čtyři, kategorii 40-50 let jeden a kategorii nad 50let také jeden.

Nejvyšší dosažené vzdělání -  Skupina je složena ze čtyř vysokoškoláků, dvou 

respondentů s vyšším odborným vzděláním a jednoho středoškoláka.

Délka praxe v současném zaměstnání -  Praxi do 2 let nemá žádný respondent, praxi 

2-5 let dva, 5-10 let také dva a nad 10 let tři respondenti Je možno se domnívat, že názor 

je dán i dosavadní praxí respondentů v oblasti řešení dlouhodobé nezaměstnanosti.
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Rovněž sedm respondentů upozorňuje, že je potřeba nezapomínat na individuální práci 

s klienty. Připomínají, že je nutno nahlížet na dlouhodobou nezaměstnanost jako na 

komplex problémů. Je nutno řešit současně bytovou situaci klienta, jeho zadluženost (která 

se u této skupiny osob stává čím dál větším problémem) a handicap v podobě záznamu 

v rejstříku trestů. Je také potřeba rozlišovat, zda je člověk dlouhodobě nezaměstnaný 

vlastní vinou (dělat nechtějí a nebudou), nebo z nějakých objektivních příčin (zdravotní 

omezení, péče o nezletilé děti apod ). Jedna z respondentek opět upozorňuje na nutnost 

věnovat se skupině mladistvích a mladých nezaměstnaných. V souvislosti s individuálním 

přístupem ÚP ke klientům a potažmo tedy i k zaměstnavatelům sdělují v příloze č. 23 dvě 

respondentky svou zkušenost.

Skupina -  Názor zastávají dva respondenti ze skupiny 1., jeden ze skupiny 2. a čtyři 

ze skupiny 3. Skupina 4. opět není zastoupena. Názor se nejčastěji objevuje u respondentů 

ze skupiny 3., lze tedy domnívat, že je podložen osobní zkušeností z přímé práce s klienty 

z řad dlouhodobě nezaměstnaných.

Pohlaví -  Skupina je tvořena pěti ženami a dvěma muži.

Věková kategorie -  Ve věkové kategorii do 30 let jsou zařazeni tři respondenti, v 

kategorii 30-40 let dva a v kategorii nad 501et také dva. Kategorie 40-50 let není 

zastoupena.

Nejvyšší dosažené vzdělání -  Skupina je složena ze tří vysokoškoláků, dvou 

respondentů s vyšším odborným vzděláním a dvou středoškoláků.

Délka praxe v současném zaměstnání -  Praxi do 2 let má jeden respondent, praxi 2-5 

let dva, 5-10 let také tři a nad 10 let jeden respondent.

Shodně sedm respondentů zmiňuje nutnost spolupráce jednotlivých zainteresovaných 

subjektů a potřebu komplexního a koncepčního řešení problematiky. K otázce spolupráce 

jedna respondentka uvádí. „Žádná instituce není důležitější než ta jiná, měly by se naučit 

spolupracovat. “ V této souvislosti je respondenty zmiňována i potřeba jednotné a 

propojené databáze a informačních systémů (vyjádření jednoho je uvedeno v příloze č. 23).

Skupina -  Názor zastává jeden respondent ze skupiny 1., tři ze skupiny 2., jeden ze 

skupiny 3 a dva ze skupiny 4.

Pohlaví -  Skupinu tvoří čtyři ženy a tři muži.

Věková kategorie -  Pět z respondentů spadá do věkové kategorie do 30 let a dva do 

kategorie 30-40 let. Ostatní věkové kategorie nejsou zastoupeny. I toto zjištění může o 

něčem vypovídat. Například o tom, že mladší věkové kategorie vnímají potřebu řešení
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problematiky pružněji a odmítají narůstající administrativu. Proto by volili co nejúčinnější 

zjednodušení a propojení systémů a databází.

Nejvyšší dosažené vzdělání -  Skupina je složena ze šesti vysokoškoláků a jednoho 

středoškoláka. Vysokoškolské vzdělání tedy může být rovněž chápáno jako faktor, který 

vede ke sdílení výše uvedeného názoru.

Délka praxe v současném zaměstnání -  Praxi do 2 let má jeden respondent, praxi 2-5 

let tři a 5-10 let také tři. Praxi nad 10 let nemá žádný z respondentů této názorově shodné 

skupiny.

Čtyři respondenti se opět shodují na potřebě vytvoření analýzy, která by blíže 

prozkoumala oblast dlouhodobé nezaměstnanosti, účinnosti jednotlivých nástrojů, a 

způsoby práce a přístupu ke jednotlivým skupinám dlouhodobě nezaměstnaných. O 

analýze je blíže pojednáno v předchozích otázkách.

Tři respondenti vidí další řešení dlouhodobé nezaměstnanosti v potřebě zapracovat 

na odstranění negativního vnímání ÚP. Respondenti se shodují, že zaměstnavatelé často 

nechtějí přijímat uchazeče z ÚP, raději volí jiné formy náboru nových zaměstnanců. 

Respondentka k tomu uvádí: „Není ani dobré, že ÚP má velice negativní konotaci, už jen  

v oslovení, nikdo mu neřekne jinak než „pracák Nemá dobré jméno, takže se i těžko 

navazuje individuální spolupráce. “

Jedna respondentka opět zmiňuje, že je potřeba s klienty pracovat mnohem dříve, ne 

sestavovat IAP až po pěti měsících v evidenci ÚP. Je nutno se jim věnovat dříve, než ztratí 

pracovní návyky a zbývající chuť pracovat. Je nutno lidi motivovat, aby svou 

nezaměstnanost nepojímali jen jako registraci na ÚP a čekaní na to, až jim někdo sežene 

zaměstnání.

Další tři respondenti se shodují, že možným řešením by mohlo být snížení sociálních 

dávek, například zastavení výplaty po určité době těm, kteří nejsou aktivní a neprojevují 

snahu být zaměstnaný. Uvědomují si však, že nelze nechat lidi zcela bez prostředků. Jako 

další řešení vidí zvýšení postihu nelegální práce, hlavně pak častější kontroly. Jedna 

z respondentek v této situaci zmiňuje i zneužívání „neschopenek“. Její názor, dále pak 

názor jednoho z respondentů, který navrhuje změnu definice dlouhodobě nezaměstnaného 

a návrh možného řešení nezaměstnanosti respondentky dle modelu ze severských států 

jsou uvedeny v příloze č. 23.

Jeden respondent uvádí, že otázku není ze své pozice schopen posoudit. Jedna 

z respondentek pak říká, že současný stav je téměř optimální, že máme velice nízkou
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nezaměstnanost. Dodává, že v evidenci dnes zůstávají, kromě těch, kteří pracovat nechtějí, 

především ti, kteří pracovat nemohou. A to například z důvodu věku, zdravotního stavu, 

„bohatého trestního rejstříku“ apod. Tito lidé jsou pak již spíše než nezaměstnanými 

nezaměstnatelnými.

Jeden z respondentů na závěr uvádí: „ Úředníci na ministerstvu by se na chvíli měli 

zastavit a poslouchat lidi z praxe. Novely zákonů, které připravují, by měli dělat účelně, 

tak, aby lidi, kteří to pak naplňují v první linii, nemuseli ztrácet tvář, za stát, což se často 

podle mě děje. Podrývá to energii a práci, kterou člověk vynaložil. To si myslím, že je  

takové zvolání do prázdna. “

OTÁZKA Č. 15

Otázka č. 15 nabídla respondentům možnost volného prostoru k vyjádření. Této možnosti 

využila jen malá část respondentů.

Útěch, kteří prostor využili, se ve dvou případech objevilo pojednání o práci na 

černo. Jedna respondentka uvádí: „Pokud se u uchazeče zjistí, že nelegálně pracuje, tak je  

nutno postihnout jen  zaměstnance, ale i zaměstnavatele, který mu tu práci na černo 

poskytl. Je nutno práci na černo prokázat -  v rámci kontroly. Kontrolní činnosti v rámci 

ÚPP mají i pobočky. Uplatňují jen  minimálně -  nejsou to priority. Zas tak často se to 

neprokáže -  viz. zneužití zákoníku práce, dohodu lze uzavřít ústně -  v tomto je  problém. Je 

problém i v tom, že uchazeč by měl den předem oznámit, že nastupuje do práce, ale když se 

jde na práci zeptat, a rovnou ho tam nechají, tak nemůže oznámit ÚP den předem, že 

nastoupí, protože to neví. Je problém i s přivýdělky v rámci evidence -  lze si přivydělat do 

poloviny minimální mzdy. Často spojeno s prací na černo -  na základě dohody člověk něco 

vykazuje pro ÚP, ale bokem dostávám něco jiného. S  možnosti přivýdělku se to ještě  

zhoršilo. Pro lidi je  motivaci si na poloviční úvazek přivydělat, ale někdy to je  spíše horší. “

Dalším tématem, ke kterému se respondenti vyjadřovali, byla problematika 

zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů. Shodují se i na jisté diskriminaci těchto 

osob. Čistý rejstřík trestů je často vyžadován i u nízkokvalifíkovaných pracovních míst, u 

kterých by vyžadován být nemusel. Jedná se však o právo zaměstnavatele stanovit si pro 

přijetí na pracovní pozici podmínku čistého rejstříku trestů.

Jedním z témat, ke kterému se dva respondenti vyjadřovali, byly projekty ESF. Jeden 

respondent zdůrazňuje do budoucna potřebu větší kontroly projektů a toho, „aby peníze 

nebyly neefektivně plýtvány. “ Druhý respondent k otázce projektů ESF dodává: „Není se 

čemu divit, že projekty ESF jsou vnímány negativně. Je to dáno nedostatečnou a špatnou
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publicita. Ale z centrální úrovně. Neziskový subjekt nemá prostředky na celorepublikové či 

celoregionální PK To je  však otázka nadřízeného vrcholného orgánu, jak toto posoudí. 

Otázkou je, zda mu na nové období (2007 — 2013) stačí reklamy nebo ne. “

Někteří respondenti využili tento prostor opět k doporučení propojení databází a 

systémů. Důvodem je, aby nedocházelo k dablování informací a došlo k usnadnění a 

zjednodušení administrativy.

9.7.Ověření hypotéz

Hypotéza č. 1 -  Předpokládá se, že za nej efektivnější nástroj řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti z oblasti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti bude považovana 

rekvalifikace, z ostatních nástrojů pak využití finančních prostředků z ESF.

Hypotéza č. 1 nebyla potvrzena.

Hypotéza č. 1 byla ověřována prostřednictvím otázky č. 2, částečně i otázky č. 3.

Názor, že rekvalifikace je vhodným nástrojem k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti, 

zastávají pouze tři respondenti. Oproti tomu čtyři respondenti vnímají rekvalifikace jako 

neefektivní nástroj pro dlouhodobě nezaměstnané.

Využití finančních prostředků z ESF jako jednoho z nástrojů řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti nebylo zmíněno ani jedním respondentem.

Nejvíce respondentů (10) se shoduje na tom, že je nutno klást větší důraz na 

individuální sociální práci s klientem a v té souvislosti dbát na komplexní pojetí 

problematiky dlouhodobé nezaměstnanosti. Řešení by tedy taktéž mělo být komplexní, 

nástroje APZ by měly být provázány především s individuálním přístupem ke klientovi 

(individuální sociální práce), s poradenstvím (odborné poradenství, sociálně-právní 

poradenství aj.), terénní sociální prací, s preventivními opatřeními, se vzděláváním apod. 

Respondenti také poukazují na nutnost spolupráce jednotlivých zainteresovaných subjektů.

U 3 respondentů se objevuje názor, že musí dojít k navázání užší spolupráce 

s firmami, mělo by dojít k motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat dlouhodobě 

nezaměstnané, ať již formou daňového zvýhodnění či jiným způsobem. Další 3 

respondenti se domnívají, že je nutno klást důraz na návaznost zaměstnání na 

absolvovanou rekvalifikaci.

K názorové shodě dochází u 4 respondentů, kteří spatřují efektivní nástroj řešení 

dlouhodobé nezaměstnanosti vtzv. tréninkovém zaměstnávání (viz. aktivita TZ v rámci
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projektu Aktivizace) a rovněž v podporovaném zaměstnávání. Respondenti se shodují také 

na důležitosti sociálních programů, které se kromě tréninkového zaměstnání, jež v nich 

může být obsaženo, zaměřují na motivační kurzy a jiné aktivity.

Tři respondenti zastávají názor, že vhodným nástrojem k řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti jsou společensky účelná pracovní místa a z nich plynoucí dotace pro 

zaměstnavatele, jež zřídí pracovní místo pro uchazeče, kterému nelze jiným způsobem 

zajistit pracovní uplatnění. Veřejně prospěšné práce spatřují jako efektivní nástroj řešení 

dlouhodobé nezaměstnanosti tři respondenti.

Po dvou respondentech uvádí jako další možné řešení dlouhodobé nezaměstnanosti 

následující nástroje: omezení sociálních dávek, a to hlavně těm nezaměstnaným, kteří jsou 

neaktivní, nechtějí pracovat a chtějí zůstat dlouhodobě nezaměstnanými; zpřísnění práce na 

černo a především častěji prováděné kontroly. Dva respondenti uvádí, že jedním 

z efektivních nástrojů bylo přijetí zákona o pomoci v hmotné nouzi, kteiý ztížil přístup 

k sociálním dávkám a především díky podmínce spoluposuzování osob v domácnosti došlo 

k razantnímu poklesu klientů v evidenci dávek pomoci v hmotné nouzi. Dvě respondenty 

vidí nejlepší cestu v tom, jak řešit dlouhodobou nezaměstnanost, provedení studií, analýz a 

statistik dlouhodobé nezaměstnanosti a dlouhodobě nezaměstnaných, na kolik má smysl 

kterou skupinu lidí motivovat a umisťovat na otevřený trh práce apod.

Hypotéza č. 2 -  Očekává se, že možnost čerpání finančních prostředků z ESF pro řešení 

dlouhodobé nezaměstnanosti budou respondenti hodnotit jako velice přínosnou.

Hypotéza č. 2 nebyla potvrzena.

Hypotéza č. 2 byla ověřována prostřednictvím otázky č. 3, částečně i otázky č. 4.

Pozitivně, avšak s následným kritickým hodnocením v oblasti efektivity apod., 

hodnotili možnost financování z ESF pouze 2 respondenti. 13 respondentů se vyjádřilo 

k možnosti čerpání prostředků z ESF pozitivně, „ALE ...“. Vždy následovalo nějaké 

konstatování, začínající slovy „ale“. Nejčastěji šlo o sdělení, že šlo o ten který konkrétní 

projekt, že nelze hodnotit vše paušálně; že ne všechny projekty byly dobré; že šlo o velkou 

příležitost pro mnohé organizace a v neposlední řadě, že docházelo v některých případech, 

dle slov respondentů, ke zneužití peněz.

Jako řešení k dosažení toho, aby projekty naplňovaly cíle, kterými jsou efektivnost, 

smysluplnost, udržitelnost a přidaná hodnota, uvádí shodně 5 respondentů potřebu nastavit 

jinak systém použití finančních prostředků z ESF, jinak nastavit čerpání a pečlivěji vybírat
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z projektových žádostí. Převládá názor, že je potřeba více se soustředit na praktické 

projekty, ne na projekty teoretické.

Šest respondentů pak jde ve svých názorech ještě o kus dále a zmiňuje potřebu 

analýzy dané situace a problematiky, tvorbu statistik a pečlivé zmapování situace. A to ať 

již jako nutnost samotného projektu (projektové žádosti), tak jako nástroj pro lepší 

nastavení podmínek čerpání prostředků, Respondenti navrhují vypracování tendru a 

mapování oblastí a témat, která budou podporována. K tomu by měla posloužit i evaluace 

doposud realizovaných projektů. Shodují se na nutnosti projekty správně cílit, znát dobře 

cílovou skupinu a její potřeby.

Hypotéza č. 3 -  Jako nejefektnější využiti finančních prostředků z ESF v oblasti 

dlouhodobé nezaměstnanosti bude respondenty hodnocena možnost realizace koncepčních 

projektů, při jejichž realizaci by byl zapojen jak státní, tak nestátní sektor.

Hypotéza č. 3 byla potvrzena.

Hypotéza č. 3 byla ověřována prostřednictvím otázky č. 3, částečně i otázky č. 4 a 5.

Největší počet respondentů (16) se shoduje na tom, že prostředky z ESF by bylo 

dobré využít na komplexní projekt. Převládají názory, že je potřeba situaci pojmout a řešit 

komplexně, ne realizovat jen malé dílčí projekty, které, ač mají výsledky, beztak nemají 

návaznost a udržitelnost („jen malé ostrůvky“). V komplexním projektu by mělo být 

zapojeno více spolupracujících subjektů. Jak se respondenti shodují, velký důraz by měl 

být kladen, mimo jiné, na spolupráci se zaměstnavateli. Dvě z respondentek se shodují 

v tom, že zde je prostor pro větší intervenci ÚP, který má vůči zaměstnavatelům v této 

oblasti velký dluh. Respondenti se dále shodují, že prostředky by bylo dobré využít na 

změny, například na reorganizaci veřejné správy. Někteří respondenti čerpají také 

z pozitivních zkušeností při realizaci svých projektů ESF a do komplexního projektu by 

zařadili některé z osvědčených aktivit (viz. tréninkové a podporované zaměstnání v rámci 

projektu Aktivizace nebo komplex aktivit v rámci projektu organizace ETERIA). Důraz by 

měl být kladen především na individuální přístup ke klientovi, komplexní přístup a práci 

s ním. Je potřeba zaměřit s nejen na nezaměstnanost klienta jako takovou, aleje potřeba si 

uvědomit, že u většiny klientů se jedná o komplex problémů -  v oblasti bydlení, 

nevyřešených osobních vztahů, zadluženosti (která se stává čím dál větším problémem a je 

nutno na to nezapomínat) apod. Dva z respondentů zmiňují v rámci komplexního 

programu také důraz na sociální podnikání.
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Hypotéza č. 4 -  Lze předpokládal, že respondenti z řad koordinátorů projektů ESF, 

vedoucích úřadu práce z oddělení poradenství a zprostředkování a vedoucích oddělení 

pomoci v hmotné nouzi, tj. skupina 1. a 2., nebudou považovat realizované projekty 

financované z prostředků ESF za zcela efektivní, smysluplné a udržitelné.

Hypotéza č. 4 byla potvrzena.

Hypotéza č. 4 byla ověřována prostřednictvím otázky č. 4.

K otázce EFEKTIVITY projektů ESF se respondenti v devíti případech shodli na 

tom, že projekty nejsou příliš efektivní (s ohledem na konkrétní, respondentům známé 

projekty, hodnotí efektivitu zhruba „půl na p ů l“). Dle toho, že polovinu názorů zastávají 

představitelé skupiny 1., tedy realizátoři projektů, lze usuzovat na fakt, že názor 

respondentů je podmíněn právě zkušeností s realizací projektu ESF.

Co se týče efektivity, u šesti respondentů zazněl shodný názor, že prostředky mohly 

být využity lépe, že šlo někdy o plýtvání peněz (na nábytek, vybavení, občerstvení -  na 

úkor aktivit směřovaných k cílové skupině). Tento názor opět nejčastěji zazníval u 

respondentů ze skupiny 1. (4 z nich), zbývající dva respondenti jsou ze skupiny 2. Opět se 

lze tedy domnívat, že názor je ovlivněn vlastními zkušenostmi s realizací projektů ESF.

SMYSLUPLNOST projektů ESF byla respondenty v devíti případech hodnocena 

tak, že projekty smysl většinou mají, velkou měrou však záleží na konkrétním naplňování 

projektu (nejen aby projekt hezky vyzníval na papíře, ale aby popisu odpovídala i realita). 

Respondenti se tedy shodují, že se smysluplností projektů to je „jak kdy“. V názoru se 

shoduje jeden zástupce skupiny 1., tři zástupci skupiny 2. Skupinu 1. zde zastupuje pouze 

jeden respondent, lze proto usuzovat, že zbývající respondenti ze skupiny 1. si při otázce 

smysluplnosti vybavili svůj realizovaný projekt, kteiý jim připadal smysluplný. Zajímavé 

je, že tento názor zastávají dva ze tří představitelů skupiny 4., což jsou zástupci klíčových 

orgánů zodpovědných za přidělování prostředků a schvalování projektů, tedy zástupci 

MHMP a UPP.

V otázce smysluplnosti projektů ESF se dále u pěti respondentů objevuje hodnocení 

vlastního projektu, který je hodnocen jako smysluplný a dobrý. Tento názor zastávají dva 

respondenti ze skupiny 1, dva ze skupiny 2. a jeden ze skupiny 3. Ve skupině 1. jde přímo

o realizátory projektů, ve skupině 2. a 3. o osoby, které s projektem spolupracovaly či se na 

jeho realizaci ze své pozice podíleli (jde především o představitele ÚMČ Praha 9, který byl 

realizátorem jednoho z projektů ESF v opatření 2.1 a zaměstnanci ÚMČ na projektu
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částečně spolupracovali).

Otázka UDRŽITELNOSTI projektů ESF se ukázala býti nejpalčivějším tématem. 

Devět respondentů shodně uvádí, že udržitelnost je velice špatná, či vůbec není. 

Respondenti se shodují, že po ukončení financování projektu z prostředků ESF končí to, co 

bylo projektem doposud vybudováno a nastartováno. V řadě případů je ukončením 

financování skončena nejen myšlenka a realizace projektu, ale i fungování celé organizace. 

Chybí návaznost dalšího financování a možnosti pokračovat v realizaci nastartované a 

mnohdy osvědčené myšlenky. Názorová shoda se objevuje u čtyř respondentů ze skupiny

1., u dvou ze skupiny 2. a tří ze skupiny 3.

S výše uvedeným názorem na otázku udržitelnosti projektů ESF úzce souvisí další 

z prezentovaných názorů. Šest respondentů se shoduje v tom, že je  velice složitá a špatně 

nastavená situace v oblasti financování sociálních služeb, hlavně u NNO. Shodují se, že je 

nutno vyřešit otázku stabilizace financování. Tato názorová shoda se objevuje u tří 

respondentů ze skupiny 1., u dvou ze skupiny 2. a dvou ze skupiny 3.

Hypotéza č. 5 -  Existuje domněnka, že respondenti nejsou realizátory projektů ESF 

dostatečně informováni o všech projektech a opatřeních na území městské části, kde 

působí či v nejbližším okolí MČ.

Hypotéza č. 5 byla potvrzena.

Hypotéza č. 5 byla ověřována u respondentů ze skupiny 1. prostřednictvím otázek č. 9 a 

10, u respondentů skupiny 2. a 3. prostřednictvím otázek č. 7 a 8, u respondentů skupiny 4. 

otázkami č. 8-10.

Šest respondentů skupiny 1. (ze sedmi) uvádí, že první institucí, kterou oslovili, byl 

úřad práce. S ÚP komunikovali většinou elektronicky či telefonicky, dodávali na ÚP 

letáčky a informace o svém projektu, jen výjimečně s ÚP komunikovali osobně. K otázce 

spolupráce realizátorů projektů ESF s ÚP se respondenti, s výjimkou jedné, která si 

spolupráci s ÚP pochvaluje (ač dodává, že ne všude, že místy se také setkala 

s odmítavějším přístupem), vyjadřují vesměs negativně.

Respondenti skupiny 2. představující zaměstnance ÚP (dva z šesti respondentů) 

shodně uvádějí, že získávají informace především o projektech realizovaných v rámci 

opatření 1.1. Informace o těchto projektech získávají přímo od ÚPP, mají propojenou 

databázi. Respondenti uvádí, že šlo především o projekty nabízející rekvalifikační kurzy, 

kde musí být pevně stanovený termín rekvalifikace, aby mohla být nabídnuta uchazečům.
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Informace o některých projektech, především pak těch v opatření 2.1, se dozvídají tiskem, 

přímo od realizátorů, popřípadě od MHMP. Souhrnný výčet projektů však neexistuje. 

K předávání informací o projektech dochází také v rámci porad. Respondenti skupiny 2. 

z ÚMČ (celkem 4 respondenti) se ve třech případech shodují na tom, že organizace, které 

si zažádaly o finanční prostředky z ESF, se naučily kontaktovat městské části.

Respondenti skupiny 3. z řad zaměstnanců ÚP (2) taktéž shodně uvádí, že informace

o projektech v rámci opatření 1.1 získávají od ÚPP (oddělení implementace ESF). Jedna 

respondentka, která měla přímo na starosti rekvalifikace a projekty ESF pak získávala 

informace od informační poradenského střediska nebo od své vedoucí. Tato respondentka 

uvádí, že ona sama nebyla realizátory projektů oslovována, vedení pobočky ÚP si nepřeje, 

aby toto dělali zprostředkovatelé. Od toho je na pobočce vyhraněna jedna osoba. Obě 

respondenty se také shodují na tom, že ze strany klientů nebyl velký zájem o nabízené 

projekty. Respondenti skupiny 3. z řad pracovníků ÚMČ (hmotná nouze, sociální kurátoři, 

celkem 5 respondentů) se s výjimkou jednoho, který je na své pozici 3 měsíce a tudíž se 

s projekty ESF v praxi nesetkat a otázky nemohl zodpovědět, shodují na tom, že informace 

dostávali od svých vedoucích. Shodují se také na tom, že realizátoři projektů se 

s informacemi, případně nabídkou spolupráce obraceli výhradně na vedoucí oddělení či 

odboru (popř. na starosty aj.), kteří informace vždy předali, ať již na poradě nebo 

elektronickou poštou. Tři respondenti uvádějí, že si často vyhledávali projekty na internetu 

sami. Shodují se dále v tom, že jim pomáhá, když mají možnost například zajít do zařízení 

na exkurzi, seznámit se s lidmi, kteří projekt realizují, s organizací apod. Potom lépe ví, 

kam klienty posílají a lépe dokáží odhadnout, zda je daný projekt pro klienta vhodný. 

Shodují se v tom, že by klienta neposlali někam, pokud mají pocit, že to k ničemu není.

Z výše uvedených odpovědí respondentů z 2. a 3. skupiny lze usuzovat, že na všech 

zkoumaných odděleních či odborech (ÚP i ÚMČ) funguje předávání informací o 

projektech ESF. Všude jsou realizátory projektů osloveni v první řadě vedoucí oddělení 

(odborů), na ÚP pak respondentka, která má na starosti přímo projekty ESF a rekvalifikace 

v rámci těchto projektů. Ze zjištěného dále vyplývá, že ač se respondenti ze skupiny 2. 

z ÚMČ domnívají, že mají informací o projektech dostatek, jejich podřízení si přesto řadu 

informací a projektů sami vyhledávají na internetu.

Respondenti skupiny 4. jsou představiteli klíčových orgánů, jejich role spočívá ve 

schvalování, administrování aj. projektů. V tomto případě je tudíž bezpředmětné hodnotit 

jejich informovanost o nabídce projektů ze strany realizátorů.

246



Hypotéza č. 6 -  Lze se domnívat, že respondenti nejsou ze strany realizátorů projektů ESF 

oslovováni s nabídkou spolupráce

Hypotéza č. 6 byla potvrzena.

Hypotéza č. 4 byla ověřována u respondentů ze skupiny 1. prostřednictvím otázek č. 9 a

10, u respondentů skupiny 2. a 3. prostřednictvím otázky č. 9, u respondentů skupiny 4. 

otázkami č. 9 a 10.

Šest respondentů ze skupiny 1. (ze sedmi) se shoduje na tom, že byli osloveni jinou 

organizací. V případě, kdy se na jejich instituci obrátila jiná organizace, bylo to vždy za 

účelem poptávky po klientech. Tento způsob komunikace nelze tedy považovat za nabídku 

spolupráce.

Respondenti skupiny 2. představující zaměstnance ÚP (dva z šesti respondentů) se 

shodují v tom, že řada organizací (realizátorů projektů) je oslovovala především z důvodu 

potřeby naplnit své projekty klienty, kterých měly organizace nedostatek. Respondenti 

skupiny 2. z ÚMČ (celkem 4 respondenti) se ve třech případech shodují na tom, že 

organizace realizující projekt ESF se sice naučily kontaktovat městské části, shodují se 

však na tom, že oslovení a informování MČ bylo často účelové. Osloveni byli těmi 

realizátory, kterým se ÚMČ k něčemu hodila. Oslovení nejčastěji probíhalo za účelem 

sehnání dostatečného počtu klientů do projektů.

K otázce spolupráce s projekty ESF jedna z respondentek skupiny 3. z řad 

zaměstnanců ÚP (2) uvádí, že s některými projekty byla spolupráce dobrá, s jinými horší. 

Respondentka uvádí, že většina projektů pochopila, že uživatelé by měli mít doporučení 

z ÚP. Byli však i tací realizátoři, kteří na konci kurzu volali, že potřebují pro klienty zpětně 

doporučení od ÚP, což samozřejmě nebylo možné. Respondenti skupiny 3. z řad 

pracovníků ÚMČ se shodují na tom, že informace dostávali od svých vedoucích. 

Realizátoři projektů se dle jejich slov s informacemi, případně nabídkou spolupráce 

obraceli výhradně na vedoucí oddělení či odboru (popř. na starosty aj.), kteří informace 

vždy předali. Respondenti této skupiny uvádí, že upřednostňují bližší seznámení 

s projektem, s lidmi, kteří projekt realizují, s organizací apod. Lépe pak ví, kam klienty 

posílají a lépe dokáží odhadnout, zdaje daný projekt pro klienta vhodný. Tato nabídka byla 

jedné respondente učiněna pouze v jednom případě.

Hypotéza č. 6 je podpořena a tvrzení o případné spolupráci zesíleno v rámci 

výsledků hypotézy č. 7, kdy je prostředí projektů ESF vnímáno jako konkurenční.

V případě respondentů skupiny 4., tedy představitelů klíčových orgánů, nelze
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hovořit o nabídce spolupráce realizátorů projektů s jejich institucí. Respondenti se v tomto 

případě vyjadřovali ke spolupráci mezi dvěma klíčovými orgány, a to ÚPP a MHMP. 

Všichni tři respondenti skupiny 4. (dva z MHMP, jeden z ÚPP) shodně uvádí, že existuje 

spolupráce mezi ÚPP a MHMP na pracovní úrovni, že je možnost se kolegů dotázat na 

konkrétní projekty. Rovněž existuje spolupráce při řešení problémů a nesrovnalostí. 

Spolupráce nastává např. v případě, kdy se narazí na nějaký projekt, který je financovaný 

jak z MHMP, tak z ÚPP. Dochází ke kontrole, jejímž hlavním cílem je, aby nedocházelo 

k duplicitě, aby tatáž aktivita nebyla financována od ÚP i od MHMP. Jeden z respondentů 

uvádí informaci o existenci poradního sboru, kde se schází zástupci MHMP a ÚPP a kde 

jsou mimo jiné projednávány i projekty ESF. Porady jsou zhruba jednou do měsíce. Další 

respondent uvádí způsob spolupráce mezi MHMP a ÚPP v tom, že u některých opatření 

ÚPP byl ve výběrové komisi zástupce implementačního oddělení z MHMP. Jednotlivé 

názory respondentů na skutečnost, že ÚP často neměly informace o projektech ESF a že 

obdobné projekty realizované na území stejné MČ nebo blízkého okolí o sobě taktéž 

nevěděly, lze shrnout v konstatování, že v předchozím programovém období (2004-2006) 

byl schválen obrovský počet projektů, na který nebyly připraveny úřady práce, cílové 

skupiny, ani jednotliví realizátoři, nastalou situací byli překvapeni i představitelé klíčových 

orgánů (MHMP, ÚPP).

Hypotéza č. 7 -  Předpokládá se, že dotázaní respondenti budou vnímat prostředí projektů 

spolufinancovaných z prostředků ESF, jež jsou realizovány v témže opatření, na témže 

území a s obdobnou cílovou skupinou spíše jako konkurenční.

Hypotéza č. 7 byla potvrzena.

Hypotéza č. 7 byla ověřována u respondentů ze skupiny 1. a 4. prostřednictvím otázky č.

11, u respondentů skupiny 2. a 3. prostřednictvím otázky č. 10.

Respondenti ze skupiny 1. poskytli nepřímo odpověď na otázku č. 10 již svými 

odpověďmi na otázku č. 9, ve které uvedli, že nespolupracovali s jinými organizacemi a 

byli-li jinou organizací osloveni, šlo vesměs pouze o shánění klientů do projektu.

Nejvíce respondentů (11) se domnívá, že situace mezi jednotlivými realizátory by se 

opravdu dala nazvat konkurenčním bojem, a to především s ohledem na boj o dostatečný 

počet klientů v projektu. Někteří z respondentů vnímají tento boj jako velice silný (3), a to

i v jiných ohledech, nejen ve vztahu k dostatečnému množství klientů.

Osm respondentů uvádí, že tuto otázku nemohou hodnotit, a například z důvodu, že

248



„ze své pozice toto nemohu soudit“, „nesetkal/a jsem  se s tím “, „nebyli jsm e pod takovým 

tlakem, pro úřad toto není podstatné “ apod. Jeden z respondentů na své pozici působí 

krátce, s realizací projektů ESF se ve své praxi nesetkal.

Po jednom hlase mají názory dvou respondentů, které v jednom případě říkají, že 

ovzduší „konkurenčního boje“ je respondentem vnímáno jen částečně, domnívá se, že 

nabídka projektů nebyla zas až tak velká a že klienti jsou v těchto věcech zkušení a nedělá 

jim problém „oběhat“ si všechny nabídky, které existují, pokud mají pocit, že z toho něco 

budou mít (např. některé projekty lákaly klienty k účasti na kurzu tím, že jim proplatily 

jízdné, daly prezentační materiály a hlavně oběd či jiné občerstvení). Druhý respondent 

uvádí názor, že takto k nabídce projektů nepřistupoval, byl pro něj důležitější obsah kurzu 

(projektu).

Hypotéza č. 8 -  Lze se domnívat, že respondenti nebudou změny na pracovním trhu, 

navržené vládou dne 2. dubna 2008, především otázku změn v zákoně o zaměstnanosti 

(zejména vypracovávání individuálních akčních plánů) a v zákoně o pomoci v hmotné 

nouzi (výše příspěvku na živobytí -  sledování podmínky zvyšování příjmu žadatelů vlastní 

prací), považovat za efektivně realizovatelné.

Hypotéza č. 8 byla potvrzena.

Hypotéza č. 8 byla ověřována u respondentů ze skupiny 1. a 4. prostřednictvím otázky č.

12, u respondentů skupiny 2. a 3. prostřednictvím otázky č. 11.

Některým respondentům bylo v souvislosti s touto otázkou potřeba objasnit, jaký 

postup funguje do 31.12.2008 a jaký postup bude v souvislosti se změnami od 1.1.2009.

Pouze jeden respondent si myslí, že změny jsou reálné. Dodává však, že záleží na 

tom, jak budou IAP na jednotlivých ÚP pojaty, zda jako individuální péče o klienty nebo 

jako formální práce úředníka. Uvádí, že IAP by neměly být pouze formální.

Zbývající respondenti, kteří na tuto otázku odpověděli (jeden z respondentů na 

otázku uvádí, že toto není schopen ze své pozice posoudit), se domnívají, že změny na trhu 

práce jsou spíše nereálné. Dále tuto svou domněnku rozvádějí.

13 respondentů se shoduje, že z teoretického hlediska jsou plánované (nyní již 

schválené) změny pozitivní, „hezké na p a p í ř e Domnívají se však, že realita bude 

pravděpodobně jiná. Jako pozitivní hodnotí, že lidé budou muset být aktivnější.

U 20 respondentů nastává shoda v názoru, že změny v praxi nebudou efektivně 

realizovatelné. Dva respondenti se dokonce domnívají, že jsou zcela nereálné. Jako
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nejčastější odůvodnění své domněnky o neefektivní realizaci změn, uvádějí respondenti 

následující. Několikrát se objevuje názor, že kapacitně nemohou ÚP zvládnout to, co se od 

nich v souvislosti se změnami očekává (viz. IAP). Respondenti se domnívají, že na ÚP 

chybí kapacita s lidmi individuálně pracovat, a to z důvodu nedostatečné personální 

kapacity (nedostatek zprostředkovatelek a velké množství evidovaných uchazečů), a 

nedostatku času. Objevují se i názory, že ze strany ÚP chybí motivace k individuální práci 

s klienty, že chybí spolupráce ÚP s jednotlivými úřady a toto se změnou zákona nezlepší.

Čtyři respondenti se shodují na tom, že je nutno s klienty pracovat již od počátku, ne 

až po pěti měsících evidence. Uvědomují si, že není možné se hned zpočátku věnovat 

všem, mezi evidovanými uchazeči jsou i tací, kteří si zaměstnání naleznou dříve či později 

sami.

Tři respondenti se shodují, že vypracovávání aktivizačních plánů sociálními 

pracovníky z oddělení pomoci v hmotné nouzi bylo dobré a je škoda, že od 1.1.2009 již 

tomu tak nebude.

9.8.Odpovědi na výzkumné problémy

1. Jaké nástroje řešení dlouhodobé nezaměstnanosti jsou vnímány jako  

nejefektivnější, jaké existují nové nástroje a ja k  lze nejadresněji a nej smysluplněji 

využít finančních prostředků z ESF, jako jednoho z nástrojů řešení dkmhodobé 

nezaměstnanosti ?

Odpovědi na výzkumný problém č. 1 byly zjišťovány prostřednictvím otázky č. 2, 3, 5 a 

14. Názory respondentů na nejefektivnější nástroj/e řešení dlouhodobé nezaměstnanosti 

byly různorodé.

14 respondentů se domnívá, že nejlepším řešením v oblasti dlouhodobé 

nezaměstnanosti do budoucna, je především větší důraz na práci se zaměstnavateli. Jedná 

se jak o motivaci zaměstnavatelů zaměstnávat i handicapované lidi, a to jak zdravotně, tak 

sociálně. Docházet by mělo ke zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří budou tyto osoby 

zaměstnávat, a to především formou daňového zvýhodnění. Někteří z respondentů se 

shodují na tom, že by mělo jít spíše o vyhraněná pracovní místa u speciálních 

zaměstnavatelů, nebo u zaměstnavatelů, kde bude přítomen sociální asistent (pracovní 

asistent). V souvislosti s lepší spoluprací se zaměstnavateli je respondenty zdůrazňována 

též potřeba zajištění návaznosti zaměstnání na absolvované rekvalifikační kurzy. Zaznívá i
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názor, že rekvalifikace by se měli zaměřovat i na oblasti, které trh potřebuje a na které je 

vhodná struktura uchazečů (např. nedostatek řidičů apod ). Respondenti se shodují na tom, 

že ve vztahu k zaměstnavatelům spatřují velký dluh státu (potažmo tedy práce ÚP se 

zaměstnavateli).

10 respondentů zastává názor, že je nutno klást větší důraz na individuální sociální 

práci s klientem. V této souvislosti pak dbát na komplexní pojetí problematiky dlouhodobé 

nezaměstnanosti. Řešení by tedy taktéž mělo být komplexní, nástroje APZ by měly být 

provázány především s individuálním přístupem ke klientovi (individuální sociální práce), 

s poradenstvím (odborné poradenství, sociálně-právní poradenství aj), terénní sociální 

prací, s preventivními opatřeními, se vzděláváním apod. Respondenti poukazují na nutnost 

spolupráce jednotlivých zainteresovaných subjektů. Jeden z respondentů upozorňuje na 

fakt, že nezaměstnanost je jedním z velkých témat sociální práce, proto by se na sociální 

práci nemělo při jejím řešení zapomínat.

Sedm respondentů vidí řešení dlouhodobé nezaměstnanosti v aktivitách typu 

tréninkového a podporovaného zaměstnání (viz. projekt Aktivizace), dále pak 

v motivačních kurzech pro nezaměstnané, v činnosti agentur práce a v sociální ekonomice. 

Respondenti se shodují také na důležitosti sociálních programů, které se kromě 

tréninkového zaměstnání, jež v nich může být obsaženo, zaměřují na motivační kurzy a 

jiné aktivity. Klienti by měli mít povinnost někam docházet, především aby věděli, že mají 

nějaký smysl, že mají v určitý čas někam přijít, že se bude něco dít. Kromě ztracených 

pracovních návyků, by se tak učili i jiným sociálním dovednostem. Zdůrazňována je 

hlavně role pracovního asistenta (či pracovníka agentury práce), který je podporou pro 

klienta na cestě k získání zaměstnání, ale také podporou pro zaměstnavatele. Ten se na 

pracovního asistenta může obrátit v případě nějakých komplikací v souvislosti se 

zaměstnáním daného klienta (např. klient má problém s pozdním příchodem do 

zaměstnání, častější absence apod ).

Shodně sedm respondentů zmiňuje nutnost spolupráce jednotlivých 

zainteresovaných subjektů a potřebu komplexního a koncepčního řešení problematiky.

Čtyři respondenti se shodují na potřebě vytvoření analýzy, která by blíže 

prozkoumala oblast dlouhodobé nezaměstnanosti, účinnosti jednotlivých nástrojů, a 

způsoby práce a přístupu ke jednotlivým skupinám dlouhodobě nezaměstnaných.

Tři respondenti vidí další řešení dlouhodobé nezaměstnanosti v potřebě zapracovat 

na odstranění negativního vnímání ÚP. Respondenti se shodují, že zaměstnavatelé často 

nechtějí přijímat uchazeče z ÚP, raději volí jiné formy náboru nových zaměstnanců.
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Ke stávajícím nástrojům APZ se vyjadřují někteří respondenti. 4 nepovažují 

rekvalifikaci za vhodný nástroj pro dlouhodobě nezaměstnané, 3 se oproti tomu domnívají, 

že rekvalifikace vhodným nástrojem je. Tři zastávají názor, že vhodným nástrojem 

k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti jsou společensky účelná pracovní místa a z nich 

plynoucí dotace pro zaměstnavatele, jež zřídí pracovní místo pro uchazeče, kterému nelze 

jiným způsobem zajistit pracovní uplatnění. Veřejně prospěšné práce spatřují jako 

efektivní nástroj řešení dlouhodobé nezaměstnanosti tři respondenti,

Další tři respondenti se shodují, že možným řešením by mohlo být snížení sociálních 

dávek, například zastavení výplaty po určité době těm, kteří nejsou aktivní a neprojevují 

snahu být zaměstnaný. Uvědomují si však, že nelze nechat lidi zcela bez prostředků. 

Upozorňují na zpřísnění práce na černo a především na nutnost častěji provádět kontroly.

2. Jakým směrem se bude ubírat sociální politika v ČR v oblasti řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti po vyčerpání finančních prostředků z ESF určených pro CR po 

roce 2013?

Odpovědi na výzkumný problém č. 2 byly zjišťovány prostřednictvím otázky č. 6 (částečně

i otázkou č. 5)

Otázka byla pro respondenty velice hypotetická. 10 respondentů shodně odpovědělo, 

že situaci dokáží jen těžko odhadnout a netroufají si otázku zodpovědět. Z deseti 

respondentů tedy čtyři k otázce již více nedodali, své rozhodnutí nejčastěji zdůvodnili tím, 

že neví, ani co bude za půl roku, natož v roce 2013 nebo že jde o „otázku pro ty nahoře 

Šest respondentů se však i přes původní tvrzení pokusilo formulovat svůj odhad situace.

11 respondentů se shoduje vtom, že po roce 2013 bude muset výraznou měrou 

nastoupit stát. Respondenti však upozorňují na to, že otázkou zůstává, zda na to stát bude 

mít dostatek finančních prostředků. Jeden z respondentů zdůrazňuje, že by mohlo dojít 

opět k dominantní roli státu při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti, jak tomu bylo 

v období před možností čerpání prostředků z ESF.

Odhad vývoje situace po roce 2013, po ukončení štědrého financování projektů 

z ESF, bude podle osmi respondentů znamenat velký problém pro NNO. Respondenti se 

dotýkají problematiky nevhodného způsobu financování NNO a znovu zmiňují nepříjemný 

fakt, že řada NNO či jiných organizací vznikla a svou činnost založila pouze za účelem 

čerpání prostředků z ESF.

Sedm respondentů vidí odhad situace v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti po roce
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2013 špatně. Někteří z respondentů konstatovali pouze „špatně“, někteří se pokusili o 

odůvodnění svého tvrzení. Nejčastěji se objevovala souvislost mezi špatným odhadem 

vývoje a světovou finanční krizí, která je nyní problémem celosvětových ekonomik 

Respondenti se v této souvislosti obávají, že dojde k prohlubování nezaměstnanosti, 

zvláště pak té dlouhodobé. Dle jejich slov nebude k dlouhodobě nezaměstnaným upíráno 

tolik pozornosti, řešit se bude především nezaměstnanost vznikající v důsledku rušení 

velkých firem, zavírání automobilek apod. Existuje i názor, že v souvislosti s finanční krizí 

dojde k propadu ekonomiky, která se s dlouhodobou nezaměstnaností bude vyrovnávat 

hůře.

Jedna z respondetek se domnívá, že bude více práce pro sociální pracovníky.

V souvislosti s realizovanými projekty ESF mohli sociální pracovníci některé klienty 

odkázat na služby poskytované v rámci projektů, po ukončení projektů budou muset zastat 

práci sami.

3. Existuje vzájemná spolupráce mezi realizátory projektů Jednotného programového 

dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS2 hlavní město Praha (dále jen  JPD3) v 

opatřeních 1.1. a 2.1. s ostatními státními i nestátními subjekty působícími v oblasti 

řešeni dlouhodobé nezaměstnanosti (mezi jednotlivými projekty ESF navzájem, 

mezi projekty ESF a úřady práce či ostatními institucemi, mezi jednotlivými 

odděleními úřadů práce apod.)?

Odpovědi na výzkumný problém č. 3 zjišťovaly u respondentů skupiny 1. a 4. otázky č. 9 a 

10, u respondentů skupiny 2. a 3 otázky č. 7 a 9.

Ze zjištěných informací vyplývá, že spolupráce mezi realizátory projektů ESF a ÚP, 

ÚMČ nebo jinými nestátními subjekty byla minimální. Ke kontaktu mezi jednotlivými 

subjekty docházelo především za účelem shánění dostatečného počtu klientů do projektu.

Šest respondentů ze skupiny 1. (realizátoři projektů ESF) uvádí, že první institucí, 

kterou oslovili, byl úřad práce. S ÚP komunikovali většinou elektronicky či telefonicky, 

dodávali na ÚP letáčky a informace o svém projektu, jen výjimečně s ÚP komunikovali 

osobně. U projektů realizovaných v rámci opatření 1.1 byl stanoven takový postup, kdy 

realizátor projektu informoval o svém projektu zástupce jednotlivých poboček ÚP v Praze 

na společném setkání. K otázce spolupráce realizátorů projektů ESF s ÚP se respondenti, 

s výjimkou jedné, která si spolupráci s ÚP pochvaluje (ač dodává, že ne všude, že místy se 

také setkala s odmítavějším přístupem), vyjadřují vesměs negativně. Dva respondenti se
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shodují, že neoslovovali ÚP s žádostí o pomoc (o přísun klientů), jelikož klientů do 

projektu měli dostatek. Ze zjištěných údajů lze konstatovat, že většina respondentů uvádí 

negativní zkušenost se spoluprácí ÚP při realizaci projektů ESF, jejíž příčinu lze shledat 

vtom, že ÚP neposílali realizátorům projektů klienty takovým způsobem a v takovém 

počtu, jaký realizátoři vyžadovali či očekávali. Dále lze usuzovat, že projekty si žily každý 

svým životem, ostatním obdobně zaměřeným subjektům (s výjimkou ÚP a ÚMČ) o sobě 

ani nedávaly vědět, natož pak navazovaly spolupráci.

Šest respondentů skupiny 1. se shoduje na tom, že byli osloveni jinou organizací.

V případě, kdy se na jejich instituci obrátila jiná organizace, bylo to vždy za účelem 

poptávky po klientech. Pouze jedna respondentka uvádí dobrou spolupráci s jinými 

subjekty, kteří se aktivně podíleli na realizaci jejich projektu (např. školy a školská 

zařízení, jiné NNO a různé firmy). Tři respondenti, kteří měli v projektu partnerské 

organizace, uvádí dobrou spolupráci s těmito partnery.

Jednotlivé názory respondentů skupiny 4. lze shrnout v konstatování, že 

v předchozím programovém období (2004-2006) byl schválen obrovský počet projektů, na 

který nebyly připraveny úřady práce, cílové skupiny, ani jednotliví realizátoři, nastalou 

situací byli překvapeni i představitelé klíčových orgánů (MHMP, ÚPP).

Respondenti skupiny 2. reprezentující ÚP (dva z šesti) shodně uvádějí, že získávají 

informace především o projektech realizovaných v rámci opatření 1.1. Informace o těchto 

projektech získávají přímo od ÚPP, mají propojenou databázi. Informace o některých 

projektech, především pak těch v opatření 2.1, se dozvídají tiskem, přímo od realizátorů, 

popřípadě od MHMP. Souhrnný výčet projektů však neexistuje. Respondenti skupiny 2. 

představující ve výzkumu zástupce ÚMČ (celkem 4 respondenti) se ve třech případech 

shodují na tom, že organizace, které si zažádaly o finanční prostředky z ESF, se naučily 

kontaktovat městské části. Shodují se ale také na tom, že oslovení a informování MČ bylo 

často účelové, oslovili je ti realizátoři, kterým se ÚMČ k něčemu hodila. Oslovení 

nejčastěji probíhalo za účelem sehnání dostatečného počtu klientů do projektů. Krom toho 

realizátoři nosili na ÚMČ letáky, někteří si sjednávali osobní schůzky, ale to jen zřídkakdy.

Z odpovědí respondentů z 2. a 3. skupiny lze usuzovat, že na všech zkoumaných 

odděleních či odborech (ÚP i ÚMČ) funguje předávání informací o projektech ESF. Všude 

byli realizátory projektů osloveni v první řadě vedoucí oddělení (odborů), na ÚP pak 

respondentka, která má na starosti přímo projekty ESF a rekvalifikace v rámci těchto 

projektů. Ze zjištěného dále vyplývá, že ač se respondenti ze skupiny 2. z ÚMČ domnívají, 

že mají informací o projektech dostatek, jejich podřízení si přesto řadu informací a
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projektů sami vyhledávají na internetu. Respondenti ze skupiny 3. mají také raději bližší 

seznámení s projektem a jeho aktivitami, s lidmi, kteří projekt realizují, popřípadě s celou 

organizací, aby měli lepší představu o tom, kam klienty posílají. Většina respondentů ze 

skupiny 2. i 3. (s výjimkou těch, kteří nepřišli s projekty ESF do styku) se domnívá, že u 

řady realizátorů dochází ke kontaktování ÚP nebo ÚMČ až v případě, kdy od dané 

instituce něco potřebují, nejčastěji pak klienty, kterých mají do svých kurzů a projektů 

nedostatek. Z informací respondentů zaměstnaných na ÚP (skupina 2. i 3.) je patrné, že 

s ohledem na obrovskou nabídku projektů a kurzů v předchozím programovém období, 

nebyli nakloněni osobnímu setkání s realizátory projektů. Jako vhodnější volili společné 

prezentační akce projektů (prezentace projektů probíhalo pod záštitou ÚPP) nebo pouhé 

předání letáků s informacemi o projektech, které byly následně předávány klientům. 

Respondenti skupiny 3. z řad pracovníků ÚMČ (hmotná nouze, sociální kurátoři, celkem 5 

respondentů) se shodují na tom, že jim pomáhá, když mají možnost například zajít do 

zařízení na exkurzi, seznámit se s lidmi, kteří projekt realizují, s organizací apod. Potom 

lépe ví, kam klienty posílají a lépe dokáží odhadnout, zda je daný projekt pro klienta 

vhodný. Shodují se v tom, že by klienta neposlali někam, pokud mají pocit, že to k ničemu 

není. Je tomu tak převážně s ohledem na fakt, že jejich klienti jsou nemotivovaní či 

minimálně motivovaní, a v případě, kdy se sociálním pracovníkům podaří klienta 

namotivovat a poslat ho do nějakého kurzu, který není kvalitní, klient se stává o to méně 

motivovanějším.

11 respondentů se dále domnívá, že situace mezi jednotlivými realizátory by se 

opravdu dala nazvat konkurenčním bojem, a to především s ohledem na boj o dostatečný 

počet klientů v projektu. Někteří z respondentů vnímají tento boj jako velice silný (3), a to

i v jiných ohledech, nejen ve vztahu k dostatečnému množství klientů.

4. Jsou změny na pracovním trhu, navržené vládou dne 2. dubna 2008203, především 

otázka změn v zákoně o zaměstnanosti (zejména vypracovávání individuálních 

akčních plánů) a v zákoně o pomoci v hmotné nouzi (výše příspěvku na živobytí -  

sledování podmínky zvyšování příjmu žadatelů vlastní prací), v současných 

podmínkách na úřadech práce vůbec realizovatelné?

203 Viz. Tisková zpráva MPSV ze dne 2. dubna 2008 - Vláda schválila změny na pracovním trhu; 
http://www.mpsv.cz/cs/5278
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Odpovědi na výzkumný problém č. 4 zjišťovala u respondentů skupiny 1. a 4. otázky č. 12, 

u respondentů skupiny 2. a 3 otázka č. 11 (částečně i otázka č. 12).

Pouze jeden respondent si myslí, že změny jsou reálné. Dodává však, že záleží na 

tom, jak budou IAP na jednotlivých ÚP pojaty, zda jako individuální péče o klienty nebo 

jako formální práce úředníka. Uvádí, že IAP by neměly být pouze formální.

Zbývající respondenti, kteří na tuto otázku odpověděli (jeden z respondentů na 

otázku uvádí, že toto není schopen ze své pozice posoudit), se domnívají, že změny na trhu 

práce jsou spíše nereálné. Dále tuto svou domněnku rozvádějí. 13 respondentů se shoduje, 

že z teoretického hlediska jsou plánované (nyní již schválené) změny pozitivní, „hezké na 

papíře“. Domnívají se však, že realita bude pravděpodobně jiná. Jako pozitivní hodnotí, že 

lidé budou muset být aktivnější.

U 20 respondentů nastává shoda v názoru, že změny v praxi nebudou efektivně 

realizovatelné. Dva respondenti se dokonce domnívají, že jsou zcela nereálné. Jako 

nejčastější odůvodnění své domněnky o neefektivní realizaci změn, uvádějí respondenti 

následující. Několikrát se objevuje názor, že kapacitně nemohou ÚP zvládnout to, co se od 

nich v souvislosti se změnami očekává (viz. IAP). Respondenti se domnívají, že na ÚP 

chybí kapacita s lidmi individuálně pracovat, a to z důvodu nedostatečné personální 

kapacity (nedostatek zprostředkovatelek a velké množství evidovaných uchazečů), a 

nedostatku času. Objevují se i názory, že ze strany ÚP chybí motivace k individuální práci 

s klienty, že chybí spolupráce ÚP s jednotlivými úřady a toto se změnou zákona nezlepší. 

Jedna respondentka upozorňuje na fakt, že vše je závislé na finančních prostředcích, ale 

uvědomuje si, že na ÚP je opravdu málo lidí. Další z respondentů pak upozorňuje na 

vzdělanostní deficit zaměstnanců ÚP, zmiňuje, že nespadají vůbec do rámce sociální práce 

(viz. požadavky na vzdělání sociálních pracovníků apod ). Jiný z respondentů v této oblasti 

uvádí, že jde o určitý paradox MPSV, pod které patří jak sociální sféra, tak sféra 

zaměstnanosti.

Čtyři respondenti se shodují na tom, že je nutno s klienty pracovat již od počátku, ne 

až po pěti měsících evidence. Uvědomují si, že není možné se hned zpočátku věnovat 

všem, mezi evidovanými uchazeči jsou i tací, kteří si zaměstnání naleznou dříve či později 

sami.

Tři respondenti se shodují, že vypracovávání aktivizačních plánů sociálními 

pracovníky z oddělení pomoci v hmotné nouzi bylo dobré a je škoda, že od 1.1.2009 již 

tomu tak nebude. Z výše uvedeného však vzniká otázka, zda se vyřešila duplicita práce ÚP 

a orgánu pomoci v hmotné nouzi v oblasti zjišťování aktivních kroků občana směřujících
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k nalezení zaměstnání tím, že orgány pomoci v hmotné nouzi již nadále nebudou tvořit 

aktivizační plány. Nadále jim totiž zůstává povinnost sledování podmínky zvyšování 

příjmu žadatelů vlastní prací, což doposud bylo jednou ze součásti aktivizačního plánu, jež 

s klienty sestavovaly. Nedochází tedy v tomto případě opět k jakési duplicitě a suplování 

práce ÚP?

5. Je vnímána současná spolupráce subjektů působících v oblasti řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti (UP, oddělení pomoci v hmotné nouzi a NNO) jako dobrá?

Odpovědi na výzkumný problém č. 5 zjišťovala u respondentů všech skupin otázka č. 13.

Respondenti se ve svých odpovědích nevyjadřovali souběžně o spolupráci ÚP, 

oddělení pomoci v hmotné nouzi a neziskového sektoru, ale zvlášť o spolupráci ÚP a 

hmotné nouze a zvlášť o roli NNO, je toto dělení použito i při vyhodnocení.

K otázce spolupráce ÚP a oddělení pomoci v hmotné nouzi 4 respondenti uvádí, že 

toto nemohou posoudit, jelikož s tím nemají zkušenosti. 13 respondentů pak uvádí, že co 

mohou ze své zkušenosti soudit, spolupráce ÚP a oddělení pomoci v hmotné nouzi není 

příliš dobrá. Respondenti vyjadřují názory, že spolupráce těchto dvou subjektů není dobrá 

proto, že ÚP je vyhraněn sám pro sebe, není čas ani ochota ke spolupráci. Domnívají se 

také, že ÚP vnímá spolupráci s ostatními subjekty spíše jako zátěž. Respondenti se shodují, 

že spolupráce by měla být lepší, zejména s ohledem na nutné sdílení klientů. Převažuje 

obava, že spolupráce nebude lepší ani po schválených změnách, ač by to bylo potřeba. 

Jeden z respondentů uvádí, že situace je odlišná na jednotlivých pobočkách ÚP. Tam, kde 

dle slov respondenta začali chápat význam individuální práce, tak je spolupráce výborná, 

tam, kde to doposud nepochopili, je se spoluprácí problém. Respondent dále dodává, že je 

to hodně o lidském vedení, ale i o směrnicích.

K otázce ÚP tři respondenti zmiňují, že problém spatřují vtom, že na ÚP jsou 

zaměstnáni úředníci, kdežto na oddělení pomoci v hmotné nouzi sociální pracovníci. 

Sociální pracovníci mají větší sociální cítění,oproti zaměstnancům ÚP jsou lépe vybaveni. 

Na ÚP nepracují lidé vzdělaní v sociální práci, nejsou v této oblasti ani dostatečně 

proškolováni.

Dva respondenti opět zmiňují oblast aktivizačních plánů, které vnímají jako 

suplování práce ÚP. I u této otázky zaznívá ve dvou případech názor, že oddělení pomoci 

v hmotné nouzi by mělo spadat pod ÚP.

K otázce spolupráce NNO při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti se 21 respondentů
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shoduje na tom, že NNO jistě svou roli mají. Uvádí, že NNO mají zcela jiné možnosti než 

státní sféra, mají mnohem větší prostor k individuální práci. Respondenti se v některých 

případech shodují, že role NNO je dokonce nutná, ale je nutno odlišovat kvalitní NNO, se 

zavedeným know how a dosahovanými úspěchy. Velká role NNO je respondenty 

spatřována především v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním či jiným handicapem, u 

lidí sociálně vyloučených a stojících na okraji společnosti (např. bezdomovci). Jedna 

z respondentek sice spatřuje význam NNO, ale ze zkušenosti uvádí, že ve spolupráci 

s NNO se velmi často objevuje problém s dobrou administrativou. Další z respondentek 

vidí, kromě jiného, velký potenciál NNO v rámci sociálního podnikání.

9.9.Shrnutí výsledků výzkumu

Kromě závěrů zjištěných v rámci hledání odpovědí na jednotlivé výzkumné problémy a 

hypotézy, lze shledat i další výstupy, které výzkum nabídl.

Z výzkumu vyplývá, že panuje shoda u většiny respondentů ze všech skupin v tom, 

že v předchozím programovém období (2004-2006) bylo schváleno opravdu velké 

množství projektů ESF, trh byl doslova přesycen. Uvědomují si to jak představitelé 

klíčových orgánů (ÚPP a MHMP), i sami realizátoři projektů. Všude bylo možno vidět 

letáky a nabídky ke vstupu do projektů ESF. Respondenti z jedné pobočky ÚP, kde byl 

výzkum realizován, uvádí, že z důvodu velkého množství nabízených projektů ESF, 

panoval na ÚP až odmítavý postoj k těmto projektům. „Každý si myslel, že jeho projekt je  

ten nejlepší a že svým projektem vše spasí. “

Z výzkumu vyplývá, že řada respondentů by uvítala provedení analýzy toho, co je 

v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti opravdu potřeba. Analýza by měla vycházet z toho, 

co trh skutečně potřebuje. Nemělo by docházet k přesycenosti projektů v oblasti řešení 

dlouhodobé nezaměstnanosti. Projekty by měly být cíleny do oblastí, kde je to třeba a na ty 

cílové skupiny, které pomoc potřebují a pomoc chtějí. Ne na ty, kteří o pomoc nestojí či jí 

jen zneužívají a pracovat beztak nechtějí. Respondenti navrhují vypracování tendru a 

mapování oblastí a témat, která budou podporována.

V oblasti projektů ESF se velkým problémem ukazuje efektivita a především pak 

udržitelnost projektů. V novém programovém období (2007-2013) již byly po 

zkušenostech s předchozího období nastaveny některé kroky, které se touto problematikou 

zabývají, snaží se jí eliminovat. V souvislosti s otázkou udržitelnosti projektů byla 

respondenty velice často zmiňována problematika financování sociálních služeb, zvláště
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pak u NNO.

K otázce projektů ESF je potřeba dodat, že v novém období (2007 -  2013) se role ÚP 

dosti významně změnila (oproti předchozímu období 2004 -  2006). Už nebudou 

nevypisovány výzvy, projekty nebudou úřadem práce vybírány, hodnoceny a financovány 

jako dříve. To zůstává výhradou MHMP v rámci OP Praha Adaptabilita. ÚPP si bude nyní 

projekty sám vytvářet. Bude hledat dodavatele jednotlivých částí toho projektu, kurzů, 

poradenství apod.; kde se budou moci organizace realizovat, ale jinak bude projekt v režii 

ÚPP ÚPP bude využívat dobrých zkušeností z předchozích projektů.

Projekt Aktivizace, který je v diplomové práci zmiňován, pilotně ověřil některé 

z možných nástrojů k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Jak vyplývá z výsledků 

výzkumu, někteří respondenti ze zkušenosti uvádí jako vhodný a osvědčený nástroj tzv. 

tréninkové a podporované zaměstnávání. Osvědčila se také individuální práce s klienty a 

komplexní řešení jejich problematiky, např. v oblasti bydlení, zadluženosti, péče o 

nezletilé děti znevýhodnění z důvodu nízké kvalifikace apod. Oblast dlouhodobé 

nezaměstnanosti a s tím souvisejících problémů je nutno chápat jako spojené nádoby.

Respondenty je v řadě případů zmiňována potřeba jednotné a provázané databáze. Ta 

by umožnila přehlednější sdílení informací všem subjektům, které by měly do databáze 

přístup. Respondenti se nebrání přístupu prověřených a kvalitních nestátních organizací do 

této databáze. Databáze by rovněž znamenala usnadnění administrativní práce.

Většina respondentů vidí vhodné řešení dlouhodobé nezaměstnanosti v realizaci 

komplexního projektu, na jehož realizaci by se kromě státních institucí podíleli i nestátní 

subjekty. V této souvislosti byla zmiňována možnost outsourcingu, tedy zabezpečení 

některých služeb v oblasti řešení nezaměstnanosti, např. poradenství, tvorbu IAP aj., 

formou dodavatelské služby.

S některými respondenty byla v rámci výzkumu provedena i diskuse tiad návrhem 

v oblasti spolupráce jednotlivých subjektů. Jedná se o myšlenku propojení všech 

zainteresovaných subjektů (ÚP, ÚMC -  oddělení pomoci v hmotné nouzi, sociální kurátoři 

apod., NNO aj.), například formou, již několika respondenty zmiňované databáze. 

Myšlenka vychází ze systému, který je nastaven v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, kdy 

jednotlivé subjekty mohou získat od MPSV204 pověření k výkonu sociálně-právní ochrany 

dětí. Mohlo by být využito potenciálu NNO v oblasti individuální práce, některé ze služeb,

204 Podle zákona č. 272/2001 Sb., kteiýin se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve 
znění pozdějších předpisů přechází ke dni 1.1.2002 výkon rozhodování o udělování pověření z Ministerstva 
práce a sociálních věcí na krajské úřady
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které by měl poskytovat ÚP, např. odborné poradenství, ale třeba i spolupráce na vytváření 

IAP, by mohly být outsourcovány na jiné, například právě nestátní organizace. Přístup do 

společné databáze a možnost outsourcingu by však mohla získat pouze opravdu kvalitní a 

prověřené organizace.

S takto prezentovaným názorem většina s respondentů, kterým byl přednesen (cca 10 

respondentů), souhlasí a myšlenka se jim zdá dobrá. Někteří z nich k tomu dodávají: „Bylo 

by to moc pěkné, ale ono to taky úplně nefunguje. Všechno se dneska musí dělat formou 

veřejných zakázek, což je  první věc a zásadní problém. Druhá věc, aby takováto databáze 

mohla být, aby nedošlo k tomu, že je  na trhu někdo diskriminován (což svévolné založení 

takovéto databáze by mohlo být s tímto v rozporu), tak tam by musel fungovat nějaký 

opravdu dobrý systém certifikace. A já  už v ten systém certifikace nemám příliš mnoho 

důvěry. Je to vlastně obdoba registrace dle zákona o sociálních službách. Myslím si, že 

v řadě případů dostaly registraci i NNO, které by j í  dle mého získat neměly, myslím si, že 

tam ta kvalita není a že by to tak nemělo být. “ Bylo by tedy nutno zvážit způsob 

posuzování a hodnocení kvality služeb dané organizace. Jedním z mechanismů, jak 

posuzovat kvalitu poskytovaných služeb poskytovaných státními i nestátními 

organizacemi, by mohla být certifikace. Je možno uvažovat o certifikaci kvality služeb 

prostřednictvím mezinárodních norem ISO, např. norma ISO 9001: 2001.

Jeden z respondentů k myšlence uvádí: „Myslím si, že toto nepůjde z jednoho 

podstatného důvodu, a to, že ÚP jsou organizační složkou státu. Bude nutno, aby zůstala 

zachována nadřazená pozice ÚP. My pracujeme pouze se zákony a zákonnými možnostmi. 

To NNO sice také, ale mají tam řadu jiných možností, které my nemáme. Pro nás je  to buď 

bílé nebo černé. M y nemáme možnost posuzovat jednotlivě, když např. uchazeč se 

nedostaví na schůzku, ač to měl zaznamenán atd , neomluvil se. Je to pro nás nesplnění 

podmínky, tudíž vyřazení. Neexistuje možnost, ano, přišel si o dva dny později, měl js i 

k tomu takový a takový důvod, ale ač nešlo o vážný důvod, my ti to omluvíme. Striktně platí

-  nepřišel si, nedoložil js i vážné důvody, vyřazení na 6 měsíců. Kdežto NNO mohou v tomto 

smyslu pracovat volněji. Rozdíl je  i v tom, že na ÚP jsou  lidé závislí finančně (i s ohledem 

na placení zdravotního a sociálního pojištění), což v NNO není. U nás je  postavení k lidem 

nadřízenější a tvrdší. My ale de facto přeneseně na uchazeči vykonáváme některá z práv 

zaměstnavatele, přijímáme ho, propouštíme ho z různých důvodů, přidělujeme mu práci 

(doporučenky), hradíme za něj sociální a  zdravotní pojištění atd. NNO se vlastně přes 

granty zapojují do výkonu státní správy. “

V souvislosti s legislativními změnami od 1.1.2009 zmiňují někteří respondenti
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otázku dobrovolnické služby. Spatřují problém v tom, jak zapojit problémové klienty do 

této služby.

Oblastmi, jež byly respondenty v řadě případů zmiňovány, je problematika 

zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů. Dále pak chybějící programy a nástroje 

na řešení nezaměstnanosti u skupiny mladistvých a mladých nezaměstnaných. Často 

zmiňovaným tématem se ukázala problematika práce na černo. Respondenti jsou si vědomi 

toho, že řada klientů pracuje na černo, upozorňují na nutnost častějších kontrol. V této 

souvislosti zmiňují také potřebu úpravy legislativy, která nyní umožňuje uzavírání 

pracovních dohod ústní formou. To je právě skutečnost, která nahrává „černým“ 

zaměstnavatelům. Zmiňována je též problematika snadného dosažení „neschopenky“ u 

klientů, kteří nechtějí pracovat a takto se práci vyhýbají.
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ZÁVĚR

V průběhu tvorby diplomové práce, o to více pak při realizaci výzkumu, jsem se od 

respondentů i ostatních osob setkávala s dotazem, proč je tématem práce právě dlouhodobá 

nezaměstnanost. Nepochopení výběru právě tohoto tématu vyjadřovali tím, „že v Praze je  

přece rtejnižší míra nezaměstnanosti z celé ČR“. Časté bylo též tvrzení, že „kdo chce, ten 

si v Praze práci najde “. Doufám, že v diplomové práci se podařilo poukázat na to, že 

v Praze je sice nejnižší míra nezaměstnanosti, ale i pražský trh práce má svá úskalí a ne 

každý, kdo si v Praze práci najít chce, si ji najde. Diplomová práce mimo jiné poukazuje na 

existenci skupiny osob, kterou lze zařadit do kategorie nezaměstnatelných. Tato jejich 

nezaměstnatelnost je dána jejich handicapem spojeným s věkem, zdravotním stavem, 

nedostatečnou či žádnu kvalifikací, příslušností k romskému etniku, záznamem v rejstříku 

trestů a taktéž řadou sociálních handicapů, vedoucích k sociální vyloučenosti.

Z výčtu nástrojů aktivní politiky v rukou státu, se ani jeden nezdá být vhodným právě 

pro skupinu nezaměstnatelných. Domnívám se, že pomocí této skupině znevýhodněné, a to 

nejen na trhu práce, se zabývají právě nestátní subjekty. Svou činností vyplňují při řešení 

nezaměstnanosti prostor, který stát svou politikou zaměstnanosti nezabezpečuje. Jak 

z diplomové práce (nejen z výzkumu) vyplývá, pro skupinu dlouhodobě nezaměstnaných, 

o to více pak pro skupinu nezaměstnatelných osob, jsou jako nejúčinnější nástroje 

spatřovány aktivity typu tréninkového a podporovaného zaměstnání (viz. projekt 

Aktivizace). Dále pak motivační kurzy pro nezaměstnané, činnost agentur práce a sociální 

ekonomika. Respondenti výzkumu se shodují na důležitosti sociálních programů, které se 

kromě tréninkového zaměstnání, jež v nich může být obsaženo, zaměřují na motivační 

kurzy a jiné aktivity. Kromě ztracených pracovních návyků, se zde dlouhodobě 

nezaměstnaní učí i jiným sociálním dovednostem. Zdůrazňována je hlavně role pracovního 

asistenta (či pracovníka agentury práce), který je podporou pro klienta na cestě k získání 

zaměstnání, ale také podporou pro zaměstnavatele. Ten se na pracovního asistenta může 

obrátit v případě nějakých komplikací v souvislosti se zaměstnáním daného klienta (např. 

klient má problém s pozdním příchodem do zaměstnání, častější absence apod ).

Velice podstatnou součástí řešení nezaměstnanosti, a to nejen dlouhodobé, je potřeba 

klást větší důraz na práci se zaměstnavateli. Jedná se o motivaci zaměstnavatelů 

zaměstnávat handicapované lidi, a to jak zdravotně, tak i sociálně. Docházet by mělo ke 

zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří budou tyto osoby zaměstnávat, a to především formou
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daňového zvýhodnění. V souvislosti s lepší spoluprací se zaměstnavateli je nutno zdůraznit 

též potřebu zajištění návaznosti zaměstnám na rekvalifikační kurzy.

Při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti je nutno klást větší důraz na individuální 

sociální práci s klientem. V této souvislosti pak dbát na komplexní pojetí problematiky 

dlouhodobé nezaměstnanosti. Její řešení by tedy taktéž mělo být komplexní, nástroje APZ 

by měly být provázány především s individuálním přístupem ke klientovi (individuální 

sociální práce), s poradenstvím (odborné poradenství, sociálně-právní poradenství aj ), 

terénní sociální prací, s preventivními opatřeními, se vzděláváním apod. Docházet by mělo 

k mezisektorové spolupráci, na úrovni státních i nestátních subjektů.

S ohledem na individuální přístup a změny na trhu práce účinné od 1.1.2009, 

konkrétně pak na povinnost úřadů práce vypracovat s uchazečem, který je v evidenci déle 

než 5 měsíců individuální akční plán, je nutno zdůraznit, že sami zaměstnanci úřadů práce 

se domnívají, že při tvorbě IAP půjde pouze o formální naplnění litery zákona. V počtu 

uchazečů, jež spadají na jednoho zprostředkovatele ÚP, se stále rostoucí agendou, jež má 

zprostředkovatel obsáhnout, sjeho vzděláním ve zcela jiných, než humanitně zaměřených 

oborech, lze jen ztěží předpokládat, že práce s uchazeči bude individuální. Sociálním 

pracovníkům orgánu pomoci v hmotné nouzi, kteří mají větší prostor pro individuální práci 

s klientem, bude počínaje 1.1.2009 odebrán nástroj v podobě aktivizačního plánu205. Ten 

byl doposud nástrojem sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi. Metodický pokyn 

(MPSV, 2006) uvádí, že bez uplatnění metod a postupů sociální práce nelze úspěšně bránit 

dlouhodobému setrvávání osob ve stavu hmotné nouze a reprodukci chudoby. Nelze 

motivovat problémové osoby k vlastní odpovědnosti za řešení nepříznivé sociální situace 

bez součinnosti se sociálním pracovníkem. Nezbývá proto, než očekávat, jaké změny ve 

skutečnosti na úřadech práce a odděleních pomoci v hmotné nouzi od 1.1.2009 nastanou. 

Při pomyšlení na skupinu nezaměstnatelných dlouhodobě nezaměstnaných věřme, že půjde 

o větší důraz na sociální práci a omezení důrazu na administrativní agendu.

Pro skupinu dlouhodobě nezaměstnaných, kteří pracovat nechtějí a využívají 

štědrosti sociálního systému, nastanou v souvislosti se změnami od 1.1.2009 „horší časy“. 

Dochází ke zpřísnění v řadě postupů. Věřme proto, že dojde k naplnění mott schválených 

změn a že bude pravdou, že „ Ten, kdo pracuje, se musí mít lépe, než ten, kdo nepracuje. “, 

„ Ten, kdo se snaží, se musí mít lépe, než ten, kdo je  pasivní. “ a „Rychleji vyřešit životní 

situaci se vyplatí. “

205 a programu individuálního motivačního postupu
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V souvislosti s tématem dlouhodobé nezaměstnanosti je nutno zmínit i další oblast, 

která bude mít na tuto problematiku nedozírné následky. Je jí světová finanční krize. 

Odpovědi na dopady finanční krize hledali ministři práce a sociálních věcí během setkání 

ministrů EU v Bruselu dne 17. prosince 2008. Náměstek ministra práce a sociálních věcí 

Michal Sedláček zdůraznil, že aktivní politika zaměstnanosti, flexibilní pracovní trh a 

celoživotní vzdělávání jsou tou správnou odpovědí na dopady finanční krize v sociální 

oblasti206.

Návrh Evropské komise ze dne 26.11.2008 k Plánu ekonomické obnovy, byl 

podpořen rozhodnutím Evropské rady z 11.-12.12.2008. Rozhodnutí se týkalo poskytnutí 

mimořádné dotace kvůli finanční krizi, která má mimo jiné vést ke zvýšení zaměstnanosti. 

Evropská rada podporuje zejména rychlé zavedení doplňujících opatření na podporu 

zaměstnanosti, zejména ve prospěch nejzranitelnějších skupin obyvatelstva, jež má učinit 

Evropský sociální fond, přičemž bude zvláštní pozornost věnována nej menším podnikům 

snižováním nemzdových nákladů na práci. Navrhováno je též nařízení o zjednodušení 

čerpání ze strukturálních fondů EU, ke zrychlení čerpání zálohové platby, hlavně 

z prostředků Evropského sociálního fondu. Mimořádná dotace pro strukturální fondy, která 

zatím čeká na své schválení, je navrhována ve výši 6,3 mld. EUR, z toho 4,5 mld. je 

směřováno do Evropského fondu pro regionální rozvoj a 1,8 mld. do Evropského 

sociálního fondu.

Nezbývá tedy, než věřit, že budou-li mimořádné dotace schváleny, které bude 

případně Česká republika moci čerpat, budou finance použity lépe, než v předchozím 

programovém období. Věřme, že dojde k financování komplexního projektu, který nebude 

zapomínat na všechny aspekty nezaměstnanosti, ani na skupinu dlouhodobě 

nezaměstnaných. Jejich řady se totiž v souvislosti s finanční krizi mohou rozšiřovat.

206 více v tiskové zprávě MPSV ze dne 18.12.2008, jež je přílohou č. 25
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Seznam a přehled tabulek
Tisková zpráva MPSV ze dne 18.12.2008 — Ministři práce a sociálních 
věcí EU hledali odpověď na dopady hospodářské krize
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Struktura nezaměstnanosti v roce 2008

Struktura nezaměstnanosti v roce 2008

stai/
na

konci
čtvrtletí

celkový
počet

evidován,
uchazečů

Věková struktura nezaměstnaných Délka nezaměstnanosti

do 19 
let

20-34
let

35-49
let

nad 
50 let

do3
měsíců

3-6
měsíců

6-9
měsfcú

9-12
městej

nad 12 
rrésfcú

1.
II.
III.
IV.

336 297 
297 880

14 777 
12 665

110 095 
97 552

104 931 
92100

106 494 
95 563

100 325 
87 772

57 382 
51 172

32 387 
26 689

18 833
19 242

127 370 
113005

stav
na

koná
čtvrtletí

Struktura nezaměstnaných podle vzdělání

uchazeči
celkem

bez vzděU 
neúplják.vz.

základní.
vzdělán) vyučeni stfednibez

maturity
vyučeni s 
maturitou ÚSV ÚSO vyšši odborné bakal.+VŠ

1.
II.
III.
IV.

336 297 
297 880

2 355 
2 159

105 402 
93 857

131 130 
111 664

10 224 
8 968

13 041 
11 714

9 824 
9 144

49 380 
45117

1 664 
1 540

13 277 
13717

stav
na

konci
čtvrtletí

Struktura volných pracovních míst podle vzdělání
VPM

celkem
bez vzděl.+ 

neopl.zák.vz.
základní.
vzděláni vyučeni střední bez 

maturity
vyučeni s 
maturitou ÚSV ÚSO vyšil odborné bakaUVŠ

1.
II.
III.
IV.

151 311 
151 881

4 854
4 276

63 839 
62 869

56 371 
58178

3100 
3 244

2 851 
2 768

1 511 
1 369

12 576 
12713

567
555

5 631 
5 898

Struktura VPM podle vzdělání

□(střed. odO. i
i I



Dlouhodobá nezaměstnanost v ČR1

Lidí bez práce ubývá
V Česku je stále méně 
lidí, kteří jsou bez 
práce déle než rok.

PRÁCE — V Česku poklesla 
dlouhodobá nezaměstna
nost. V tuzemsku je tak stá
le menší procento lidí, kteří 
hledají prácí déle než jeden 
rok. Vyplývá to ze statistik, 
které nyní zveřejnilo mi
nisterstvo sociálních věcí. 
Zatímco loni v  červenci 
evidovaly úřady práce přes 
159 tisíc lidí, letos jich bylo 
pouze 113 tisíc.

Ministr sociálních věd  
Petr Nečas tvrdí, že k tomu 
přispěla vládní reforma. 
Odborníci ale za statistika
mi vidí spíše hospodářský 
růst a vyšší poptávku po 
pracovnících, mk, čtk lil'

DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST V ČESKU

počty dlouhodobě nezaměstnaných ve vybraných měsících

218.629

130.713

6/04 12/04 3® M6 300 3107 007 3/08 i & 08

1 Deník 24 hodin -  pátek 22. srpna 2008, str. 5
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v

Dlouhodobá nezaměstnanost v krajích CR -  Hl. m. Praha a Středočeský kraj

Období 2. čtvrtletí 2008
Území N JTS 3 - česká republika a kraje

NEZAM&SINMtf

£X.OUKODOB£ HEZÁULSTNÁNt

česká r*pub Ika

CeltóT v%
r t f n .
F m a

Sffedo
Cecky

C2D CZJiO r. 7n?r

Celkem 112,5 100,0 3.7 € 3

vftkove skup iny: 15 a2 24 i*t 11£ *c.o
25 a r 25 ^ 6 7 7.7
3C až 35 »«I 32.1 2: 5 2,5 1,7
40 az 49 let 27.4 14 - 1.C 1.1
5C 42 55 let 27.0 22

15 42 29 let i  v 17.7 2.5 12
30 42 44 let ¿2 9 36.1 *.2 24
45 a2 55 let 47.0 41.6 *.2 2 7

1S C E D 97 uroveř
vzd& an: za«, schl 1,2 42.6 37.8 2.5 21

5?edH cez n3 íjrt> čast3 44.6 24
sTecni s TacirtteL t m  3 4 21.7 *5.3 : .ř 1.4
%vsc*cťk:is<e 5.e 3.5 3.1 1*1

M u* 51.4 10C.0 1.5 21

vdkove s*.uplrry : 15 a2 24 let 7.2 •40
25 42 25 tet 4L7 S.1
30 42 39 let 11.6 23.1 -
40 a2 49 let 11.7 22 7
90 42 59 let *4.6 26,5 0 3

15 42 25 let 11J9 23.2
3C 42 ¿4 let 17.1 33J2
45 a2 55 let 21.1 41,0 :  :

1S C E D 57 ijroveř
vza&au za iacn i 1,2 *5.9 7

5?e<ru cez na :jrt> 2ast3 : : : 422 - 1 :
sredu  s raa/nsL easi3 4 7.4 144
vyvoftoA otté 5,6 • 5 2 7

2eny 61.1 iOC,C 2.1 42

véKove &«.uplrry: 15 a2 24 let 40 5.5 .
25 42 25 let 4.0 6.5 -
3C 42 35 let 2 :2 33,1 1.5
4C a2 ¿5 let 15.6 25.6
50 42 55 let -s e 25.6 14

15 42 25 let : 0 13.1
3C 42 44 let 25,6 42.3 1.6
45 42 55 let 25 9 42.4 1 ř

I S C E D  97 □roveř
V M M :  za*3ď ii 1.2 12 7 37.1 1,6

srem i cez nacjrt> Í4SÍ3 216 37,0 14
sTeďii s ra tu ite i. casta. 4 4 : 22 3 i :
»y&cKcťksiwe 5.6 1.6 2.6



Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v členských státech EU, 1997 a 20061

1 Deset let Evropské strategie zaměstnanosti (ESZ), Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských 
společenství, 2007
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Vybrané strukturální ukazatele a ukazatele ESZ -  srovnání EU a CR
v

Vybrané strukturální ukazatele a ukazatele ESZ - srovnání EU a ČR

míra zaměstnanosti (MZ) rozptýlení 
regional. MZ

míra
nezaměstn.

celkem

míra
dlouhodobé
nezamést.celkem ženy MZ 55-64

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2005 2006 2006 2007 2006 2007

EU (27) 64,5 65,4 57,3 58,3 43,5 44,7 11,9 11,4 8.2 7,1 3,7 3,1
EU (15) 66,2 66.9 58,7 59,7 45,3 46.6 - - 8.2 7,4 3,2 2.8

Belgie 61.0 62.0 54.0 55,3 32.0 34.4 8.4 8.7 8,3 7.5 4,2 3,8

Bulharsko 58.6 61,7 54.6 57,6 39,6 42.6 7.2 7,3 9.0 6,9 5.0 4.1

Česká republika 65,3 66.1 56,8 57.3 45,2 46,0 5,5 5.2 7.2 5.3 3.9 2.8

Dánsko 77.4 77,1 73.4 73,2 60,7 58,6 - - 3.9 3,8 0,8 0.6

Německo 67.5 69.4 62.2 64.0 48.4 51.5 5.7 5.2 9.8 8.4 5.5 4,7

Estonsko 68.1 69.4 65.3 65.9 58.5 60.0 - - 5,9 4.7 2,8 2.3

Irsko 68,6 69,1 59,3 60,6 53,1 53,8 - - 4,5 4.6 1,4 1.4

Řecko 61,0 61,4 47,4 47.9 42,3 42.4 4,3 3,7 8.9 8.3 4.8 4.1

Španělsko 64.8 65,6 53.2 54.7 44.1 44.6 8.3 7,8 8.5 8.3 1,8 1,7

Francie 63,8 64,6 58.8 60,0 38,1 38.3 7.3 7.5 9,2 8.3 3.9 3,3

Itálie 58.4 58.7 46,3 46,6 32,5 33.8 16.0 16.0 6.8 6,1 3.4 2.9

Kypr 69,6 71,0 60.3 62.4 53.6 55.9 - - 4.6 3.9 0.9 0.7

Lotyšsko 66,3 68.3 62.4 64.4 53.3 57,7 - - 6.8 6.0 2.5 1.6

Litva 63,6 64.9 61,0 62.2 49.6 53,4 - - 5,6 4,3 2.5 1.4

Lucembursko 63.6 63,6 54.6 56.1 33.2 32,0 - - 4.6 4,1 1.4 1,2

Maďarsko 57,3 57,3 51,1 50.9 33.6 33.1 9.9 9.1 7.5 7.4 3.4 3.4

Malta 54.8 55,7 34.9 36.9 30.0 28.3 - - 7.1 6,4 2.9 2.6

Nizozemsko 74.3 76,0 67.7 69.6 47,7 50.9 2.0 2,2 3.9 3,2 1.7 1.3

Rakousko 70.2 71,4 63.5 64.4 35,5 38.6 4,1 3,4 4.8 4.4 1,3 1.2

Polsko 54,5 57.0 48,2 50.6 28.1 29.7 5.6 5.1 13.9 9.6 7,8 4.9

Portugalsko 67.9 67.8 62,0 61.9 50.1 50.9 3,3 3,1 7.7 8.0 3.8 3,8

Rumunsko 58.8 58,8 53.0 52.8 41.7 41,4 4,5 3.6 7,3 6.4 4.2 3,2

Slovinsko 66,6 67,8 61,8 62.6 32.6 33,5 - - 6,0 4.9 2.9 2.2

Slovensko 59,4 60,7 51.9 53.0 33,1 35,6 9.8 8.6 13.4 11,1 10.2 8,3

Finsko 69,3 70.3 67.3 68.5 54.5 55.0 5.5 5.4 7.7 6.9 1,9 1.6

Švédsko 73.1 74.2 70.7 71,8 69.6 70,0 3,0 2.9 7.0 6.1 1,1 0.8
Velká Británie 71.5 71.3 65.8 65.5 57.4 57.4 5,7 5.5 5.4 5.3 1,2 1.3

Zdroj: Eurostat
httpv’/epp.eurostat.ec.8uropa.eiVportal/page?_pageid=1133,47800773,1133_47802588&_dad=portalS_schema= PORTÁL
Ukazatele zpracovává EUROSTAT na základě primárních dat z LFS jednotlivých členských států EU tak, aby zabezpečovaly 
mezinárodní srovnání mezi jednotlivými členskými státy. Údaje v této tabulce se proto mohou lišit od údajů z VŠPS ČSÚ použitých 
v analýze



Rozdělení Prahy na 57 městských částí a 22 správních obvodů
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Dlouhodobě nezaměstnaní podle věkových skupin a pohlaví ve 3. čtvrtletí 
20081

Dlouhodobě nezaměstnaní podle věkových skupin a pohlaví ve 3. čtvrtletí 2008

Pohlaví Celkem
z toho věková skupina

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59

abs. v tis.

Celkem 109,8 4,3 18,8 29,2 26,9 29,2

Muži 47,5 2,2 12,5 10,3 10,7 11,2

Ženy 62,3 2,1 6,3 18,9 16,2 18,1

meziroční přírůstek (úbytek v tis.)

Celkem -25,0 1,2 -4,9 -8,5 -4,6 -7,2

Muži -11,8 0,0 0,1 -0,9 -2,7 -6,8

Ženy -13,2 1,2 -5,0 -7,6 -1.9 -0,4

1 Vývoj ekonomické aktivity obyvatelstva ve 3. čtvrtletí 2008 - 
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czam 103108analyza08.doc

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czam


Podíl specifických skupin na celkovém počtu zařazených osob 

jednotlivých nástrojů APZ v 1. pololetí 2008
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Situace v Praze - městských částech Prahy k 31.7.2008
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Schéma implementace JPD 3
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Tisková zpráva ze dne 2. dubna 2008

Vláda schválila změny na pracovním trhu

Vláda ČR ve středu 2. dubna 2008 schválila novelu zákona o zaměstnanosti a 
změnu dalších souvisejících zákonů, jejichž cílem je pružnější pracovní trh 
v České republice.

Motto navrhovaných změn:
„Ten, kdo pracuje, se musí mít lépe, než ten, kdo nepracuje.“
„Ten, kdo se snaží, se musí mít lépe, než ten, kdo je  pasivní.“
„Rychleji vyřešit životní situaci se vyplatí.“

Současná situace na trhu práce přináší některé problémy, na které dnes platné 
zákony dostatečně nereagují. Některé z těchto problémů byly již řešeny dílčí 
novelou zákona o zaměstnanosti, která platí od začátku letošního roku. Jde 
například o neposkytnutí podpory uchazečům o zaměstnání, kteří porušili 
pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem, nebo o zpřísnění postihu výkonu 
nelegální práce.
V souladu s Programovým prohlášením vlády navrhujeme další změny, a to 
především v oblasti politiky zaměstnanosti. Tato opatření, zejména při 
poskytování podpory uchazečům o zaměstnání, chceme úzce provázat se 
systémem pomoci v hmotné nouzi. Chceme zavést jasná a srozumitelná pravidla 
aktivní politiky zaměstnanosti, která budou směřována k tém, kdo jsou na trhu 
práce znevýhodněni.
Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas k tomu uvádí: „Naším cílem je  zvýšit 
motivaci lidí k rychlé změně jejich nepříznivé sociální situace pomocí 
opětovného začlenění na trh práce. Chceme zabránit jejich nedůvodnému 
setrvání v systémech sociální ochrany. Zároveň chceme řešit situaci na 
pracovním trhu, kde je  rekordní počet volných pracovních míst, a řadě firem 
se nedostávají potřební zaměstnanci.“

I. Zákon o zaměstnanosti

Zprostředkování zaměstnání, individuální akční plány

Všem uchazečům o zaměstnání bude umožněno požádat úřad práce 
o vypracování individuálního akčního plánu na podporu jejich uplatnění na trhu 
práce. Úřadu práce je nové stanovena povinnost vypracovat individuální akční 
plán všem uchazečům o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů 
o zaměstnání déle než 5 měsíců. Uchazeči o zaměstnání se zároveň rozšiřuje 
povinnost poskytovat úřadu práce součinnost nejen při vypracování individuálního 
akčního plánu, ale i při jeho aktualizaci a vyhodnocování.

1



V této souvislosti se také zpřísňuje ustanovení umožňující vyřadit uchazeče 
o zaměstnání, který bez vážných důvodů nesplní výše uvedené povinnosti, 
z evidence uchazečů o zaměstnání. Stejné tak bude moci být z evidence 
uchazečů o zaměstnání vyřazen ten, kdo po 5 měsících vedení v této evidenci 
odmítne bez vážných důvodů nabízenou rekvalifikaci.

Dále navrhujeme, aby s ohledem na situaci na trhu práce nebyli za skupinu 
znevýhodněnou na trhu práce již nadále považováni absolventi vysokých škol 
a mladí lidé do 25 let véku, ale aby se zvýšená péče při zprostředkování 
zaměstnání věnovala jen mladým lidem do 20 let véku.

Podpora v nezaměstnanosti

Navrhujeme změnu kritéria pro splnění podmínky 12 měsíců zaměstnání nebo 
jiné výdělečné činnosti pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti, a to na 
dobu důchodového pojištění uchazeče o zaměstnání.
Současné navrhujeme i zménu procentní sazby poskytování podpory 
v nezaměstnanosti a s ní související zkrácení podpůrci doby, po kterou je 
poskytována. Po dobu prvních dvou měsíců bude poskytována podpora 
v nezaměstnanosti ve výši 65 % průměrného měsíčního výdělku dosaženého 
v posledním zaméstnání, po dobu dalších dvou měsíců ve výši 50 % a po 
zbytek podpůrci doby ve výši 45 % (dnes platí, že první tři měsíce je 50 % a po 
zbytek podpůrci doby 45 %). Podpůrci doba se zkracuje o 1 měsíc. To 
znamená, že do 50 let bude činit 5 měsíců, mezi 50 -  55 lety 8 měsíců a nad 55 
let 11 měsíců. Tato opatření by měla lépe motivovat uchazeče o zaměstnání, aby 
se v co možná nejkratší době opétovně začlenili na trh práce.

Dále navrhujeme, aby podpora v nezaměstnanosti nebyla přiznána uchazeči o 
zaméstnání, který v posledních šesti měsících před zařazením do evidence 
uchazečů o zaměstnání bez vážných důvodů opakovaně, tj. nejméně dvakrát, 
sám ukončil vhodné zaměstnání, které mu zprostředkoval úřad práce. Jedná se 
o opatření, kterým má být zabránéno účelovým nástupům do zprostředkovaného 
zaméstnání a jejich opakovanému ukončování bez vážných důvodů jenom proto, 
aby uchazeč o zaméstnání vykazoval součinnost s úřadem práce.

Zpřísnění postihu nelegální práce

Navrhujeme zvýšení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce, a to ze 2 mil. 
Kč na 5 mil. Kč. Důvodem je skutečnost, že nelegální práce je jevem s vysokou 
společenskou nebezpečností. Fyzické osoby, které nelegální práci vykonávají, 
nejsou za tuto práci odměňovány odpovídající mzdou, pracují velice často 
v nevyhovujících pracovních podmínkách a v rozsahu překračujícím stanovenou 
týdenní pracovní dobu. Poznatky z praxe ukázaly, že maximální možná výše 
pokuty 2 miliony Kč není dostatečným preventivním opatřením před nelegálním 
jednáním.

2



Zelené karty

Do novely zákona o zaměstnanosti byl rovněž zapracován projekt tzv. „Zelených 
karet. Novelou zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o zrněné 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude zaveden nový druh 
povolení k dlouhodobému pobytu cizinců na území České republiky za účelem 
zaměstnání ve zvláštních případech, tzv. „zelená karta“.
Zelená karta bude mít tzv. duální charakter, tzn., že se bude jednat zároveň 
o povolení k zaměstnání i o povolení k pobytu. Smyslem této úpravy je 
odstranění nadbytečných administrativních překážek bránících operativnímu 
přístupu cizinců na trh práce v profesích, které nejsou v době 30 dnů od 
nahlášení volného pracovního místa úřadu práce obsazena českým občanem, 
občanem jiného členského státu EU nebo jejich rodinnými příslušníky. K tomuto 
účelu povede Ministerstvo práce a sociálních věcí centrální evidenci volných 
pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty. Potřebná data budou do této 
evidence se souhlasem zaměstnavatele automaticky přenášena z evidence všech 
volných pracovních míst po 30 dnech od jejich nahlášení, a dále volná pracovní 
místa označená Ministerstvem průmyslu a obchodu jako místa vhodná pro klíčový 
personál.

II. Změny zákona o pomoci v hmotné nouzi

Motto platí i pro změny v systému pomoci v hmotné nouzi:
„Ten, kdo pracuje, se musí mít lépe, než ten, kdo nepracuje (vyjádřeno např. 
výhodnějším zápočtem příjmu z výdělečné činností).“
„Ten, kdo se snaží, se musí mít lépe, než ten, kdo je pasivní (vyjádřeno 
zvýhodněnou částkou živobytí u osob, které rozvíjejí své pracovní návyky 
a pracovní potenciál např. vykonáváním dobrovolnické služby).“
„Rychleji vyřešit životní situaci se vyplatí (osoby pobírající příspěvek na živobytí 
déle než 6 měsíců získají vyšší dávku pouze tehdy, jsou-li velmi aktivní).“

Zákon o pomoci v hmotné nouzi upravuje poskytování pomoci prostřednictvím 
dávek osobám, které nemají dostatečné prostředky k získání obživy a tyto 
prostředky si nemohou z objektivních důvodů zvýšit.

Navrhované změny se týkají především dvou oblastí, a to výše příspěvku na 
živobytí a způsobů výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi. Návrh stanovuje 
odlišná pravidla pro stanovení částky živobytí u osob, které pobírají příspěvek na 
živobytí méně než 6 měsíců a více než 6 měsíců. Společně s novelizací zákona 
o dobrovolnické službě rozšiřuje možnosti příjemců dávek, resp. osob v hmotné 
nouzi, vymanit se z nepříznivé situace, popř. obdržet dávku pomoci v hmotné 
nouzi ve vyšší částce než člověk, který je méně aktivní.
Zároveň se stanovují jednoznačnější pravidla pro stanovení formy, v jaké bude 
dávka pomoci v hmotné nouzi poskytována. Účelem je zabránit užití dávky 
k jinému účelu, než ke kterému má sloužit. Současně se posiluje ochrana bydlení 
osob, a to výslovnou povinností ustanovit zvláštního příjemce v případech, kdy by 
hrozila ztráta bydlení v důsledku nedodržování platební disciplíny.
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Výše příspěvku na živobytí

Smyslem úprav je bonifikovat (zvýhodnit) osoby,
• které se skutečné snaží zvýšit si příjem vlastní prací, tedy pracují na 

„béžném trhu práce“ či v rámci institutů aktivní politiky zaměstnanosti -  
vykonávají veřejně prospěšné práce či krátkodobé zaměstnání

• nebo které se snaží uchovat si, popř. rozvinout své pracovní návyky 
a pracovní potenciál a vykonávají určité činnosti v rámci dobrovolnické 
služby.

Navrhujeme stanovit částky živobytí a v návaznosti na to i výši příspěvku na 
živobytí podle toho, zda osoba pobírá tuto dávku krátkodobě (tj. do 6 měsíců) 
nebo dlouhodobé (déle než 6 měsíců). Změny se týkají převážné osob, které si 
musejí zvyšovat příjem vlastní prací a vztahují se k době, kdy takový člověk 
pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců.

Navrhujeme, aby částka živobytí osob, které budou pobírat příspěvek na 
živobytí déle než 6 měsíců a musejí si zvyšovat příjem vlastní prací, přitom nejsou 
účastny „běžného trhu práce“ či programů aktivní politiky zaměstnanosti, a které:

• vykonávají dobrovolnickou službu v rozsahu alespoň 30 hodin měsíčně, 
odpovídala částce životního minima zvýšené o polovinu rozdílu mezi 
životním minimem osoby a existenčním minimem,

• vykonávají dobrovolnickou službu v rozsahu alespoň 20 hodin 
měsíčné,odpovídala částce životního minima,

• nevykonávají dobrovolnickou službu alespoň v rozsahu 20 hodin 
měsíčně, odpovídala výši existenčního minima.

Pro tyto účely se rozšiřují možnosti, za kterých osoby mohou vykonávat
dobrovolnickou službu (změna zákona o dobrovolnické službě). Dobrovolnickou 
službu za výrazně zjednodušených podmínek budou moci organizovat i obce. 
Tato služba bude spočívat v pomoci obci v záležitostech, které jsou v jejím zájmu, 
jako je např. zlepšování životního prostředí, udržování čistoty a pomoc v oblasti 
kulturního rozvoje a sociální péče.

Způsob výplaty dávky

Způsob výplaty dávky pomoci v hmotné nouzi určuje plátce dávky. Návrh stanoví 
pravidla pro plátce dávky, která musí brát v úvahu při zvažování, zda bude dávka 
pomoci v hmotné nouzi vyplacena v hotovosti, na účet, ve formě poukázky 
apod. Plátce dávky bude muset zvažovat schopnosti a možnosti osoby v hmotné 
nouzi s dávkou hospodařit a využít ji k účelu, ke kterému byla poskytnuta.

Kromě pravidel pro řešení běžných případů navrhujeme zpřesnění situací, v nichž 
je plátce dávky povinen ustanovit zvláštního příjemce (z ochranných či 
sankčních důvodů). Pokud by hrozila ztráta bydlení, musí plátce dávky stanovit 
vždy zvláštního příjemce. Aby se cíl podařilo naplnit prohlubuje se spolupráce 
mezi orgány poskytujícími dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální 
podpory.
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Příklad závěrů profesního šetření klienta programem COMDI B

Q -P R O D U C T

Z á v é rv  profesního šetření klienta programem COMDI B

Klient: Martin VS: BCT-2003-000029
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Manuál k profesní diagnostice

Martin
A - Záiem klienta o profese (%)

R-o doporučení a zařazení je 

základní norma 50%

Z1:Zednik Z4: Kuchař

Z2:Stavební dělník Z5: Ftečivář

Z3:Čěník Z6: Řidič motorových vozidel

modul B

Variabilní symbol:BLT-2003-000029
B - Profesní orientace (základní hodnota ie 50%)

1. stavebnictví 6. umělecko-řemeslná výroba

2. zpracování dřeva 7. lesní hospodářství a zemědělství

3. strojřenctví, elektrotechnika 8. obchod, služby, podnikání

4. potravinářská výroba 9. zdravotní a sociální péče

5. textilní a kožedělná výroba 10. společná povolání L

11. společná povolání I.

C - Testy vědomostí (průměr 100) D - Výkonové faktory - schopnosti (průměr 100)
51-Verbální logika S5-Technické schop. S9 -Reakce

52-Numerická logika S6-Bystrost S10-Koncentrace

53-Ftercepční logika S7-Analytické schop. S11-Koordinace

54-FYostor. představ. S8-Pamětní schop.

V1 - Mateřský jazyk 

V2 - Matematika

E - Vlastnosti osobnosti (průměr 40-60%)
01 - Aktivní 0 7  - Bnotivní 013  - Introvertní

0 2  - Stabilní

03  - Dominantní

04 - Racionální

05  - Extrovertní 

0 6 -  Q tivý

08  - FYioritní

09  - Rasivní

010 - Labilní

011 - Subrrisivní

012 - Smyslový

014 - Necitlivý

015 - Neemotivní

016 - Sekundární

F - Typ osobnosti (průměr 25%)

T1 - Sangvinik 

T2 - Cholerik 

T3 - Flegmatik 

T4 - Melancholik

G - Profesní předpoklady pro zaměření 

(základní hodnota ie 50%)

6. Tvůrčí a umělecký

7. Spol. komunikativní

8. Sociální

1. Praktický

2. Technický

3 Manuelně zručný

4. Fyzicky výkonný

5. Duševně výkonný

Zpracováno programem

C O M D l-R C V s .r.o
Dne:26.2.2004

9. Pfirodovědný 

10 RDskytujicí služby

11. Adrrinistrativní

H - Centrem doporučené profese
Pro dopo ruče ní a za řazení je

základní norma 50% 
DV.Obchodní provoz, cestovní ruch 

Kuchař

D2:Obchodní provoz, cestovní ruch 
Č8nk

D3: Obchodní provoz, cestovní ruch 
Rwnocný obchodní pracovník

D4: Fbtravinářská výroba 
Ftekař

D5: Ftotravinářská výroba 
V r v  . J i ' /  Řp/nik a uzenářŘezník a uzenář

D6: Řemeslná výroba a služby 
Malř a natěrač

podpis pověřené osoby

Důvěrné! 
Chránit před zneužitím!

© ŠANCE
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Obsah aktivizační plánu dle vyhlášky MPSV č. 504/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi1

a) popis příčin vzniku hmotné nouze fyzické osoby (dále jen "osoba”) a důvody jejího 

dlouhodobého setrvávání v hmotné nouzi,

b) určení rozsahu potřeby a způsobů pomoci k překonání hmotné nouze,

c) návaznost na individuální akční plán, je-li pro osobu úřadem práce zpracován2,

d) rozsah spolupráce osoby v hmotné nouzi se zaměstnancem příslušného orgánu 

pomoci v hmotné nouzi,

e) způsob prokazování vlastní snahy osoby o zvyšování příjmu vlastní prací3,

f) způsob zjišťování a prokazování možnosti zvýšení příjmu využitím majetku4,

g) způsob zjišťování a prokazování možnosti zvýšení příjmu uplatněním zákonných 

nároků a pohledávek5,

h) možnosti a způsob řešení zadluženosti osoby,

i) harmonogram pro plnění jednotlivých úkolů aktivizačního plánu a termíny pro 

kontrolu jeho plnění.

§ 1 — Rámcový obsah aktivizačního plánu
2 dle § 33 ZoZ
3 § 12 ZHN
4 § 14 ZHN
5 §13 ZHN



Příklad AKTIVIZAČNÍHO PLÁNU

Úřad městské části Praha 20 
Úřad městské části Praha 20 
Jívanská 647/10 
Praha 20-Horní Počernice 
193 21 Praha 913

Jméno Příjmení
Adresa
PSČ

vyřizuje:
Tel.: Č.j.: 2478/2008/AAT
E-mail: Dne: 08.12.2008

Aktivizační plán

Úřad mčstskč části Praha 20, Úřad městské části Praha 20, vypracoval v souladu s § 19 zákona č. 
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, tento aktivizační plán pro 
příjemce příspěvku na živobytí:

Jméno Příjmení
datum narození: 27.11.1966, 
trvale bytem:

I. Základní informace

- Příspěvek na živobytí je přiznán od:
- Jméno zaměstnance orgánu pomoci v hmotné nouzi, se kterým bude osoba, nro

kterou je aktivizační plán zpracován, spolupracovat: ,
emaily

II. Úkoly na úseku prokazování vlastní snahy osoby o zvyšování příjmu vlastní prací

III. Úkoly na úseku zjišťování a prokazování možnosti zvýšení příjmu využitím majetku

IV. Úkoly na úseku zjišťování a prokazování možnosti zvýšení příjmu uplatněním 
zákonných nároku a pohledávek

V. Možnosti a způsob řešení zadluženosti osoby

Ú M Č A A T-O S Ú , MPSV-ved.oJd.612, 31.10.2006



NBO OOO 000 077 117 470

Č.j: 2478/2008/AAT

Uloženým úkolům rozumím a zavazuji se k jejich plnění

Jméno Příjmení

Aktivizační plán vypracoval(a):

Úřad městské části Praha 20 
Úřad městské části Praha 20

referent HN



Obsah programu individuálního motivačního postupu dle vyhlášky MPSV č. 

504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v 

hmotné nouzi1

a) popis skutečností, které mohou vést k sociálnímu vyloučení osoby, a odůvodnění 

poskytnutí pomoci v hmotné nouzi,

b) určení rozsahu potřeby a způsobů pomoci k překonání hmotné nouze osoby tak, aby 

získala základní důstojné podmínky pro život (například nocleh, ubytování, stravu, 

popřípadě přiměřené ošacení a obuv odpovídající ročnímu období),

c) zdroj příjmů,

d) osobní doklady,

e) doklady týkající se pracovněprávních a jiných obdobných vztahů, popřípadě 

samostatné výdělečné činnosti,

f) přístup ke zdravotní péči,

g) doklady o dosaženém vzdělání a další doklady prokazující znalosti a dovednosti 

(například certifikáty, osvědčení),

h) základní sociální návyky a aby byl minimalizován vliv sociálně patologických jevů,

i) možnost spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, zejména v oblasti sociálního 

poradenství a služeb sociální prevence (například azylovými domy, domy na půl 

cesty, službami následné péče, terénními programy), popřípadě též s odborným 

zdravotnickým zařízením nebo se střediskem Probační a mediační služby,

j) rozsah spolupráce osoby v hmotné nouzi se zaměstnancem příslušného orgánu 

pomoci v hmotné nouzi,

k) časový rozpis pro plnění jednotlivých úkolů tohoto programu a termíny pro kontrolu 

jeho plnění.

1 § 2 -  Rámcový obsah programu individuálního motivačního postupu



SKPHOPO

Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o účasti v projektu AKTIVIZACE PRACOVNÍHO POTENCIÁLU 

SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBČANŮ dle § 51 Občanského zákoníku

uzavřené d n e .................................................................................................................

mezi

Poskytovatelem:

Název:

Adresa:

IČO:

Zastoupená:

(dále jen „poskytovatel“) 

a

Uživatelem:

Panem/Paní:..............................................................................................................................

Trvale bytem:............................................................................................................................

Datum narození:.......................................................................................................................

(dále jen „uživatel“)

Prohlášení uživatele:

Pan/paní ........................................................................  prohlašuje, že byl/a seznámena

s ustanoveními v souvislosti s motivačním příspěvkem, a to:

■ Motivační příspěvek ve výši 50,- Kč náleží pracovníkovi za každou odpracovanou 

hodinu v tréninku pracovních dovedností.

■ Motivační příspěvek může být uživateli z důvodu hrubého nebo opakovaného 

porušení pravidel tréninkového zaměstnání a smluvních ujednání spojených s účastí 

v projektu Aktivizace snížen či odejmut.



■ Motivační příspěvek je uživateli vyplacen pouze po předložení vyplněného a 

podepsaného výkazu uživatele tréninku pracovních dovedností (podpis uživatele i 

pracovního asistenta/mistra).

■ Motivační příspěvek se vyplácí vždy 1. pracovní den měsíce následujícího po 

odevzdání vyplněného výkazu uživatele tréninku pracovních dovedností.

■ Motivační příspěvek je chápán jako tzv. ostatní příjem dle § 10, odst. 1 a) Zákona 

o daních z příjmů 586/1992 Sb.: Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení 

majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9, jsou zejména - a) příjmy z 

příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně 

příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně 

hospodařícím rolníkem).

■ Pokud příjem dle § 10, odst. 1 a) Zákona o daních z příjmů 586/1992 Sb. není vyšší

než 20 000,- Kč v kalendářním roce, je od daně osvobozen a nezahrnuje se do 

daňového přiznání.

■ Překročí-li příjem dle § 10, odst. 1 a) Zákona o daních z příjmů 586/1992 Sb.

20 000,- Kč, vzniká povinnost vyplnit daňové přiznání.

a těmto ustanovením porozuměl/a a souhlasí s nimi.

Pan/paní........................................................................si je vědom/a své povinnosti sledovat

svůj příjem za kalendářní rok. V případě, kdy překročí příjem dle § 10, odst. 1 a) Zákona o 

daních z příjmů 586/1992 Sb. částku 20 000,- Kč, vzniká povinnost podat daňové přiznání. 

S podáním a vyplněním daňového přiznání budou pracovníci SKP HP nápomocni.

V Praze d n e ...................................

Podpis poskytovatele Podpis uživatele



Rejstřík dovedností potřebných k získání a udržení pracovního místa
(slouží pracovnímu asistentovi jako pomůcka k přípravě klienta pro vstup do 
podporovaného zaměstnávání)

Klient se orientuje v oblasti pracovního uplatnění
- rozumí tomu, co znamená být zaměstnán, umí si představit výhody a nevýhody 

zaměstnání
orientuje se v oblasti různých typů pracovních činností a možností zaměstnání

- uvědomuje si, jaké předpoklady vyžaduje daný druh práce (vzdělání, praxe apod.)
- má představu o finančním ohodnocení daného druhu práce
- má vytvořenou představu o možnostech pracovního uplatnění na území Prahy a 

v jejím okolí

Klient si umí vytvořit představu o vhodném pracovním místě
uvědomuje si vlastní preference (v jakém prostředí chci pracovat, jaké činnosti chci 
vykonávat apod.)

- dokáže identifikovat své vlastní předpoklady pro práci (schopnosti, dovednosti, 
zkušenosti, vzdělání)
uvědomuje si omezení při výběru pracovního místa (např. vzhledem k alergii 
nemohu pracovat v prašném prostředí, vzhledem ke snížené dovednosti vůči stresu 
nemohu vykonávat práci na rušném pracovišti s vysokými nároky na 
zodpovědnost)

- při vytváření představy vhodného pracovního místa dokáže zohlednit nabídku trhu 
práce (např. netrvat na pracovním místě učitele, když v dané oblasti není žádná 
škola)

Klient umí vyhledávat vhodné pracovní příležitosti
- umí si naplánovat vyhledávání vhodných pracovních příležitostí

umí používat zdroje volných pracovních míst (denní tisk, inzertní noviny, katalogy 
firem, telefonní seznamy, vývěsky na úřadech práce, internet, personální agentury, 
informace známých)

- dokáže určit kdo může s hledáním práce pomoci (instituce, člen rodiny, kamarád 
apod.)

- umí sestavit inzerát a inzerovat svoji nabídku v tisku, na internetových 
vyhledávačích

- umí jednat na úřadu práce (umí se zaregistrovat, jednat s referenty úřadu práce) 
umí telefonicky nebo osobně získat informace o inzerované pracovní příležitosti

- umí si domluvit schůzku s potenciálním zaměstnavatelem

Klient ví jak postupovat, chce-li získat pracovní místo
- umí vyplnit formulář žádosti o zaměstnání
- umí vytvořit strukturovaný životopis a motivační dopis a správně je odeslat
- umí vhodně se obléci před rozhovorem s potenciálním zaměstnavatelem
- umí přijít včas na schůzku
- umí se dopravit na určené místo
- umí si představit, jaké otázky je možné očekávat a jak na ně odpovědět
- umí rozpoznat, jaké otázky je možné klást zaměstnavateli
- umí se na pohovoru vhodně chovat (pozdravit, neskákat do řeči apod.)



umí hovořit o vlastních přednostech a nedostatcích v oblasti předpokladů pro 
pracovní uplatnění (čím jsem pro zaměstnavatele atraktivní, čeho se může 
zaměstnavatel obávat)

- ví, které doklady od něj bude zaměstnavatel potřebovat a umět si je zajistit (např. 
zápočtový list, výpis z rejstříku trestů apod.)
umí uzavřít pracovně právní vztah (umí zkontrolovat náležitosti pracovní smlouvy, 
ví, co je hmotná zodpovědnost, pracovní náplň)

- orientuje se v termínech (např.: minimální mzda, diskriminace, zdravotní a sociální 
pojištění)

Klient je schopen udržet si pracovní místo
- umí se včas dopravit do práce (např. včas vstát, použít vhodný pracovní prostředek)
- umí se připravit na vykonávání pracovních povinností (vhodně se obléci, vzít si 

svačinu a pracovní oděv, apod.)
- umí se omluvit v případě pracovní nepřítomnosti (např. nemoci)
- umí si zařídit pracovní volno

umí se stravovat v práci (např. ve vhodnou dobu, umět si zajistit oběd)
- umí vhodně využít pracovní přestávku
- umí požádat o pomoc
- umí si vyzvednout mzdu (např. použít bankomat)
- zná práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, ví, kde je možné se o nich 

informovat
- umí rozpoznávat pracovní vztah (znát možné důvody zaměstnance a 

zaměstnavatele k výpovědi, umět ukončit pracovní vztah)
- umí se vhodně chovat ke spolupracovníkům (např. pozdravit a rozloučit se, nerušit 

je při práci apod.)
- umí řešit náročné situace v zaměstnání (kritika výkonu pracovníka, vyžadování 

práce nad rámec dohody a pracovní náplně)
- umí identifikovat situace, které by mohly zhoršit zdravotní stav, umí jim předejít a 

vhodně na ně reagovat



Úvodní otázky:

- pohlaví

o Žena 

o Muž

- Věková kategorie

o Do 30 let 

o 3 0 -4 0  let 

o 4 0 -5 0  let 

o nad 50 let

OTÁZKY:

1. Co Vás napadne jako první, když se řekne dlouhodobá nezaměstnanost a její řešení?

2. Který z nástrojů řešení dlouhodobé nezaměstnanosti (nejen v rámci aktivní politiky 

zaměstnanosti) se Vám jeví jako nejefektivnější a proč?

3. Jak hodnotíte možnost čerpání finančních prostředků zESF a řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti? Spatřujete v ESF přínos, jaký, jaké se domníváte, že je nejefektivnější a 

nejadresnější využití ESF v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti?

4. Cílem projektů ESF by měla být efektivita, smysluplnost, udržitelnost a přidaná hodnota. 

Domníváte se, že tomu tak je? Pokud Ano - proč? Pokud ne -  proč a jak toho dle Vašeho 

názoru dosáhnout?

5. Prostředky z ESF může ČR využívat do roku 2013. Jak je podle Vás do té doby co 

nejefektněji využít (v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti; např. Váš osobní typ na realizaci 

nějakého projektu, návrhu nějakého nového opatření).

6. Jaký je Váš odhad vývoje situace v oblasti řešení dlouhodobé nezaměstnanosti od roku 

2013 (bez ESF) -  jakým směrem se dle Vás bude ubírat česká sociální politika v oblasti 

řešení dlouhodobé nezaměstnanosti? Odůvodněte prosím.

OTÁZKY - Skupina 1.

- dokončené vzdělání a zaměřeni (obor)

o střední s maturitou

■ zaměření.................

o vyšší odborné

* zaměření.................

o vysokoškolské

■ zaměření.................

- délka praxe v současném zaměstnání:

1



7. V jakém opatření byl podán Váš projekt a na jakou cílovou skupinu byl zaměřen? Byli jste 

samostatným příjemcem podpory nebo partnerem?

8. Jaký se domníváte, že je důvod rozdělení jednotlivých klíčových orgánů (MHMP a ÚP 

hl.m. Prahy) u opatření 1.1. (ÚP hl. m. Prahy) a 2.1. (MHMP)? Odůvodněte prosím.

9. Informovali jste ostatní subjekty zabývající se otázkou nezaměstnanosti o Vašem projektu, 

oslovili jste je popř. s nabídkou spolupráce?

10. Víte o nějakém dalším projektu spolufinancovaném z prostředků ESF, státního 

rozpočtu ČR a hlavního města Prahy -  na území Prahy 9 (20, 14) zaměřeném na řešení 

nezaměstnanosti (opatření 1.1., 2.1.) -  pokud ano, jak jste se o něm dozvěděli, byli jste jeho 

realizátory informováni, osloveni, spolupracovali jste?

11. Vnímáte projekty ESF na území jedné MC, v tomtéž opatření, s obdobnou cílovou 

skupinou spíše jako „konkurenční“ boj („honění čárek“, „boj“ o naplnění pořádaných 

kurzů) nebo jako prostor pro zahájení spolupráce? Prosím zdůvodněte.

12. Jsou změny na pracovním trhu, navržené vládou dne 2. dubna 2008 (viz. příloha -

Tisková zpráva MPSV), především otázka změn v zákoně o zaměstnanosti (zejména 

vypracovávání individuálních akčních plánů) a v zákoně o pomoci v hmotné nouzi (výše 

příspěvku na živobytí -  sledování podmínky zvyšování příjmu žadatelů vlastní prací), 

v současných podmínkách na úřadech práce dle Vašeho názoru efektivně realizovatelné?

13. Váš názor na otázku spolupráce mezi oddělením zprostředkování zaměstnání,

oddělením pomoci v hmotné nouzi a neziskovým sektorem při řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti (zejména při vypracování individuálních akčních plánů, při sledování 

podmínky zvyšování příjmu vlastní prací u žadatelů o dávky v hmotné nouzi;i při realizaci 

jiných aktivit). Prosím zdůvodněte.

14. Vaše návrhy, opatření či doporučení na řešení dlouhodobé nezaměstnanosti do

budoucna (motivace pro dlouhodobě nezaměstnané nebýt dlouhodobě nezaměstnanými 

apod).

15. Volný prostor k vyjádření.
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OTÁZKY - Skupina 2.

Úvodní otázky:

- pohlaví

o Zena 

o Muž

dokončené vzdělání a zaměření (obor) 

o střední s maturitou

■ zaměření.................

o vyšší odborné

■ zaměření.................

o vysokoškolské

* zaměření.................

délka praxe v současném zaměstnání.

Věková kategorie

o Do 30 let 

o 3 0 -4 0  let 

o 4 0 -5 0  let

o nad 50 let

OTÁZKY:

1. Co Vás napadne jako první, když se řekne dlouhodobá nezaměstnanost a její řešení?

2. Který z nástrojů řešení dlouhodobé nezaměstnanosti (nejen v rámci aktivní politiky 

zaměstnanosti) se Vám jeví jako nejefektivnější a proč?

3. Jak hodnotíte možnost čerpání finančních prostředků zESF a řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti? Spatřujete v ESF přínos, jaký, jaké se domníváte, že je nejefektivnější a 

nej adresnější využití ESF v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti?

4. Cílem projektů ESF by měla být efektivita, smysluplnost, udržitelnost a přidaná hodnota. 

Domníváte se, že tomu tak je? Pokud Ano - proč? Pokud ne -  proč a jak toho dle Vašeho 

názoru dosáhnout?

5. Prostředky z ESF může ČR využívat do roku 2013. Jak je podle Vás do té doby co 

nejefektněji využít (v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti; např. Váš osobní typ na realizaci 

nějakého projektu, návrhu nějakého nového opatření).

6. Jaký je Váš odhad vývoje situace v oblasti řešení dlouhodobé nezaměstnanosti od roku 

2013 (bez ESF) -jakým  směrem se dle Vás bude ubírat česká sociální politika v oblasti 

řešení dlouhodobé nezaměstnanosti? Odůvodněte prosím.

7. Jakým způsobem se má možnost Vaše oddělení dozvědět informace o realizovaných ESF 

projektech (opatření 1.1. a 2.1.) na území Vaší MČ nebo v blízkém okolí? Jak popřípadě 

informace zjišťujete?

1



8. Jsou informace o projektech předávány pracovníkům v přímém práci s uživateli, nebo si 

tyto informace zjišťují sami?

9. Byli jste realizátory projektu na území Vaší MČ o projektech informováni, osloveni, popř. 

spolupracovali jste? Pokud ano (info, oslovení) -  jak? Jaká nabídka spolupráce? Pokud ne -  

jak byste si to představovali?

10. Vnímáte projekty ESF na území jedné MČ, v tomtéž opatření, s obdobnou cílovou 

skupinou spíše jako „konkurenční“ boj („honění čárek“, „boj“ o naplnění pořádaných 

kurzů) nebo jako prostor pro zahájení spolupráce? Prosím zdůvodněte.

11. Jsou změny na pracovním trhu, navržené vládou dne 2. dubna 2008 (viz. příloha -  

Tisková zpráva MPSV), především otázka změn v zákoně o zaměstnanosti (zejména 

vypracovávání individuálních akčních plánů) a v zákoně o pomoci v hmotné nouzi (výše 

příspěvku na živobytí -  sledování podmínky zvyšování příjmu žadatelů vlastní prací), 

v současných podmínkách na úřadech práce dle Vašeho názoru efektivně realizovatelné?

12. V souvislosti s navrhovanými změnami -  jsou plánována nějaká opatření (např.

navýšení počtu poradců -  zprostředkovatelů na ÚP, sociálních pracovníků na dávkách 

pomoci v hmotné nouzi), aby bylo možné naplnit stanové cíle navrhovaných změn? Pokud 

ano-jaká?

13. Váš názor na otázku spolupráce mezi oddělením zprostředkování zaměstnání,

oddělením pomoci v hmotné nouzi a neziskovým sektorem při řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti (zejména při vypracování individuálních akčních plánů, při sledování 

podmínky zvyšování příjmu vlastní prací u žadatelů o dávky v hmotné nouzi; i při realizaci 

jiných aktivit). Prosím zdůvodněte.

14. Vaše návrhy, opatření či doporučení na řešení dlouhodobé nezaměstnanosti do

budoucna (motivace pro dlouhodobě nezaměstnané nebýt dlouhodobě nezaměstnanými 

apod).

15. Volný prostor k vyjádření.

2



OTÁZKY - Skupina 3.

Úvodní otázky:

- pohlaví

o Žena 

o Muž

dokončené vzdělání a zaměření (obor) 

o střední s maturitou

■ zaměření 

o vyšší odborné

■ zaměření 

o vysokoškolské

■ zaměření

Věková kategorie

o Do 30 let 

o 3 0 -4 0  let 

o 4 0 -5 0  let délka praxe v současném zaměstnání:

o nad 50 let

OTÁZKY:

1. Co Vás napadne jako první, když se řekne dlouhodobá nezaměstnanost a její řešení?

2. Který z nástrojů řešení dlouhodobé nezaměstnanosti (nejen v rámci aktivní politiky 

zaměstnanosti) se Vám jeví jako nejefektivnější a proč?

3. Jak hodnotíte možnost čerpání finančních prostředků zESF a řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti? Spatřujete vESF přínos, jaký, jaké se domníváte, že je nejefektivnější a 

nej adresnější využití ESF v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti?

4. Cílem projektů ESF by měla být efektivita, smysluplnost, udržitelnost a přidaná hodnota. 

Domníváte se, že tomu tak je? Pokud Ano - proč? Pokud ne -  proč a jak toho dle Vašeho 

názoru dosáhnout?

5. Prostředky z ESF může ČR využívat do roku 2013. Jak je podle Vás do té doby co 

nejefektněji využít (v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti; např. Váš osobní typ na realizaci 

nějakého projektu, návrhu nějakého nového opatření).

6. Jaký je Váš odhad vývoje situace v oblasti řešení dlouhodobé nezaměstnanosti od roku 

2013 (bez ESF) -jakým  směrem se dle Vás bude ubírat česká sociální politika v oblasti 

řešení dlouhodobé nezaměstnanosti? Odůvodněte prosím.
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7. Jakým způsobem se má možnost Vaše oddělení dozvědět informace o realizovaných ESF 

projektech (opatření 1.1. a 2.1.) na území Vaší MČ nebo v blízkém okolí?

8. Dostáváte informace o projektech od svých vedoucích nebo si je zjišťujete sami?

9. Byli jste realizátory projektu na území Vaší MČ nebo v blízkém okolí o projektech 

informováni, osloveni, popř. spolupracovali jste? Pokud ano (info, oslovení) -  jak? Jaká 

nabídka spolupráce? Pokud ne -  jak byste si to představovali?

10. Vnímáte projekty ESF na území jedné MČ, v tomtéž opatření, s obdobnou cílovou 

skupinou spíše jako „konkurenční“ boj („honění čárek“, „boj“ o naplnění pořádaných 

kurzů) nebo jako prostor pro zahájení spolupráce? Prosím zdůvodněte.

11. Jsou změny na pracovním trhu, navržené vládou dne 2. dubna 2008 (viz. příloha -  

Tisková zpráva MPSV), především otázka změn v zákoně o zaměstnanosti (zejména 

vypracovávání individuálních akčních plánů) a v zákoně o pomoci v hmotné nouzi (výše 

příspěvku na živobytí -  sledování podmínky zvyšování příjmu žadatelů vlastní prací), 

v současných podmínkách na úřadech práce dle Vašeho názoru efektivně realizovatelné?

12. V souvislosti s navrhovanými změnami -  byli jste informováni o nějakých 

plánovaných opatřeních (např. navýšení počtu poradců -  zprostředkovatelů na ÚP, 

sociálních pracovníků na dávkách pomoci v hmotné nouzi), aby bylo možné naplnit stanové 

cíle navrhovaných změn? Pokud ano -  o jakých?

13. Váš názor na otázku spolupráce mezi oddělením zprostředkování zaměstnání, 

oddělením pomoci v hmotné nouzi a neziskovým sektorem při řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti (zejména při vypracování individuálních akčních plánů, při sledování 

podmínky zvyšování příjmu vlastní prací u žadatelů o dávky v hmotné nouzi;i při realizaci 

jiných aktivit). Prosím zdůvodněte.

14. Vaše návrhy, opatření či doporučení na řešení dlouhodobé nezaměstnanosti do 

budoucna (motivace pro dlouhodobě nezaměstnané nebýt dlouhodobě nezaměstnanými 

apod).

15. Volný prostor k vyjádření.
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Úvodní otázky:

- pohlaví

o Zena 

o Muž

- Věková kategorie

o Do 30 let 

o 3 0 -4 0  let

o 4 0 -5 0  let

o nad 50 let

OTÁZKY

1. Co Vás napadne jako první, když se řekne dlouhodobá nezaměstnanost a její řešení?

2. Který z nástrojů řešení dlouhodobé nezaměstnanosti (nejen v rámci aktivní politiky 

zaměstnanosti) se Vám jeví jako nejefektivnější a proč?

3. Jak hodnotíte možnost čerpání finančních prostředků zESF a řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti? Spatřujete vESF přínos, jaký, jaké se domníváte, že je nejefektivnější a 

nejadresnější využití ESF v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti?

4. Cílem projektů ESF by měla být efektivita, smysluplnost, udržitelnost a přidaná hodnota. 

Domníváte se, že tomu tak je? Pokud Ano - proč? Pokud ne -  proč a jak toho dle Vašeho 

názoru dosáhnout?

5. Prostředky z ESF může ČR využívat do roku 2013. Jak je podle Vás do té doby co 

nejefektněji využít (v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti; např. Váš osobní typ na realizaci 

nějakého projektu, návrhu nějakého nového opatření).

6. Jaký je Váš odhad vývoje situace v oblasti řešení dlouhodobé nezaměstnanosti od roku 

2013 (bez ESF) -  jakým směrem se dle Vás bude ubírat česká sociální politika v oblasti 

řešení dlouhodobé nezaměstnanosti? Odůvodněte prosím.

7. MHMP je klíčovým orgánem pro opatření 2.1. a ÚP hl. m. Prahy klíčovým orgánem pro 

opatření 1.1.- proč tomu tak je?

OTÁZKY - Skupina 4.

- dokončené vzdělání a zaměření (obor)

o střední s maturitou

■ zaměření.................

o vyšší odborné

■ zaměření.................

o vysokoškolské

■ zaměření.................

- délka praxe v současném zaměstnání:

1



8. Jakým způsobem se má možnost Vaše oddělení dozvědět informace o realizovaných ESF 

projektech -  MHMP v opatření 1.1. a ÚP v opatření 2.1.? Existuje spolupráce mezi MHMP 

a ÚP hl. m. Prahy? Na jaké bázi? Vidíte případný potenciál ke zlepšení?

9. Stává se, že na území jedné MČ nebo v blízkém okolí je realizováno několik projektů ve 

stejném opatření, s obdobnou cílovou skupinou a obdobnými aktivity (např. řada 

bezplatných kurzů, poradenství apod). Realizátoři projektů však o tom, že je v jejich 

blízkosti obdobný projekt realizován ani neví. Ze zkušenosti vím, že často ani úřady práce 

neví o projektech (v oblasti boje s nezaměstnaností apod.) v jejich MČ. Proč si myslíte, že 

se tomu tak stává?

10. Co byste navrhovali za opatření, aby se tomu tak nestávalo?

11. Vnímáte projekty ESF na území jedné MČ, v tomtéž opatření, s obdobnou cílovou 

skupinou spíše jako „konkurenční“ boj („honění čárek“, „boj“ o naplnění pořádaných 

kurzů) nebo jako prostor pro zahájení spolupráce? Prosím zdůvodněte.

12. Jsou změny na pracovním trhu, navržené vládou dne 2. dubna 2008 (viz. příloha -  

Tisková zpráva MPSV), především otázka změn v zákoně o zaměstnanosti (zejména 

vypracovávání individuálních akčních plánů) a v zákoně o pomoci v hmotné nouzi (výše 

příspěvku na živobytí -  sledování podmínky zvyšování příjmu žadatelů vlastní prací), 

v současných podmínkách na úřadech práce dle Vašeho názoru efektivně realizovatelné?

13. Váš názor na otázku spolupráce mezi oddělením zprostředkování zaměstnání, 

oddělením pomoci v hmotné nouzi a neziskovým sektorem při řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti (zejména při vypracování individuálních akčních plánů, při sledování 

podmínky zvyšování příjmu vlastní prací u žadatelů o dávky v hmotné nouzi; i při realizaci 

jiných aktivit). Prosím zdůvodněte.

14. Vaše návrhy, opatření či doporučení na řešení dlouhodobé nezaměstnanosti do 

budoucna (motivace pro dlouhodobě nezaměstnané nebýt dlouhodobě nezaměstnanými 

apod).

15. Volný prostor k vyjádření.
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Citované názory respondentů k jednotlivým otázkám 

OTÁZKA Č. 1

Některé z odpovědí respondentů na otázku č. 1:

„Že se to nevyřeší. Dlouhodobá nezaměstnanost jako taková nemá dle mého názoru 100% 

řešení. Ale to asi ani nikdo neočekává. Ale za současných podmínek a nástrojů, které 

máme, tak si myslím, že ta účinnost je  poměrně nízká. Myslím, že i praxe to ukazuje. 

Pomáhá to jednotlivců, v celorepublikovém měřítku možná stovkám, ale my máme 

nezaměstnaných tisíce. A to si myslím, že je  to rozhodující, a to je  to, co se tu ukazuje, že 

koordinace APZ a dalších opatření, jako je  poradenství, sociální práce, vzdělávání apod., 

tak není dostačující. Otázkou je, zda je  to problém v nástrojích, v politice, v přístupu, nebo 

tím, že je  to v těch klientech. Dnes totiž kdo nechce pracovat, tak ho nedonutíme. “

„Je to laková Sisyfovská práce. Myslím si, že se to zákonodárce sám snaží docela dobře 

řešit. Takový ZoZ mi přijde dobře napsaný, včetně nástrojů APZ. Ale s tím naplňováním je  

to složitější. Myslím si, že to hodně stojí na otázce spolupráce jednotlivých subjektů (pozn.- 

viz. otázka 13). Důležité umět nástroje, které již  jsou, uvést do života. Protože jak je  to 

napsáno, tak mi to přijde dobré. “

OTÁZKA Č. 2

Vyjádření jedné respondentky k vytvoření analýzy, jakožto jednoho z řešení dlouhodobé 

nezaměstnanosti: „Mělo by se jednat o statistiku toho, kolik z evidovaných klientů na ÚP 

se ten daný rok zaměstná, kolik jen  na částečný úvazek a kolik z nich pak spadne do té 

hmotné nouze. Do studie bych zařadila i nějaký psychologický rozbory toho, jakým  

způsobem je  jaká ta skupina schopna se k tomu postavit. Také sledování mechanismů, když 

nějakého člověka z té dané cílové skupiny vezmu, co všechno s ním musím udělat, anebo co 

všechno musím v té společnosti udělat, abych z té cílové skupiny lidi zaměstnala. Také 

analýza toho, o jaká místa je  zájem, jaká je  nabídka apod. I  socio-demografické studie, jací 

lidé kde jsou, jaká místa a zaměstnavatelé, jací lidé se vůbec nemají šanci uchytit, kolik lidí 

odchází ze škol apod. Do toho bych ty peníze dala. Nevím, jestli je  to vůbec možné, ale 

myslím, že by to bylo třeba. Je to jistě i regionální problém. Řekla bych, že v Praze tento 

problém není, že zde kdo nepracuje, tak vesměs nechce. Myslím si, že nějaký pokus, který 

už byl zcela konkrétní (viz. jeden z realizovaných projektů ESF), že mu měla předcházet 

analýza nebo studie toho, jestli opravdu má tyto lidi smysl zaměstnat, popřípadě jakým



způsobem. Jestli jsou tyto projekty dobře promyšlené. Ono kdyby se ty peníze, 

v následujících pěti letech věnovali na nějaký takovýto komplexní projekt, podložený studií, 

bylo by to asi dobře. “

Dvě z respondentek, se vyjadřují k nutnosti řešit nezaměstnanost a nástroje APZ pro 

skupinu mladistvých. První z respondentek ktéto problematice uvádí: „Zmladých lidí, 

kteří ukončí školu v 16ti a v 16ti letech jsou poprvé evidování na ÚP se pak stává ta 

skupina dlouhodobě nezaměstnaných. A je  právě problém, že z těch nástrojů APZ ani jeden 

nespadá do kategorie mladistvých nezaměstnaných. S těmi se prostě nepracuje a nepočítá 

a v tom já  vidím obrovský hřích naší společnosti vůči těmto lidem. Od rodiny bohužel tu 

pomoc chtít nemůžeme, buď jsou to dítě vyrůstá v rodině, kde nemůže přejímat vzor a to 

je  další z problémů dlouhodobé nezaměstnanosti, když je  v rodině po generace vzorem 

nepracovat, takže se tento problém přenáší. Ale někdy jsou i ti rodiče sami z toho 

nešťastní, a motivovat tyto mladé lidi, kteří najednou mají po ukončení školy spoustu 

volného času, mají peníze ze soc. dávek, a když je  nemají, lak jsou společně posuzovaní se 

svojí rodinou, takže si myslí, že rodiče mají vyživovací povinnost do jejich 18ti let (a 

kolikrát s tím i ti rodiče žijí, že to vyživovací povinnost do 18ti let opravdu mají). Takže to 

je  obrovský problém, který mi tu s kurátorkami pro mládež často řešíme. Mladí o školu 

nemají zájem (když, tak jen  na chvilku), nemají žádný návyk. A to, že nebudou mít zájem o 

další studium se odráží už na základní škole, dlouhodobé absence, maminky to omlouvají 

(nemoc, rodinné důvody atd.). A to už je  právě to podhoubí práce s rodinou, jak  řešit 

dlouhodobou nezaměstnanost. Práce s rodinou - spíše ozdravovat společenské klima, je  to 

ale běh na dlouhou trať. “

Druhá z respondentek se svýše uvedeným názorem v podstatě shoduje a uvádí: 

„Nepřišla jsem zatím na to, ja k  je  zaměstnat. Rekvalifikační kurzy v žádném případě, 

protože většinou jsou to Romští obyvatelé a tam jakýkoliv rekvalifikační kurz, jakýkoliv 

nástup do zaměstnání, oni udělají všechno pro to, aby nenastoupili (je tam samozřejmě pár 

výjimek, ale opravdu jen  pár). Beru, jak  byly kdysi různé chráněné dílny nebo něco 

podobného, např. pro ZPS, ČID atd. tak kdyby něco takového bylo pro ty mladé -  kdyby 

stát dotoval nějaký takovýto rozjezd. Protože ukončí ZŠ, nastoupí na učiliště, po několika 

měsících nebo po roce zjistí, že jim  studium nejde, vliv party, řada negativních věci atd. 

stahuje je  to zpět. Jsou na ÚP a takto jim  to vyhovuje. Rodiče je  nenutí, protože jsou 

mladiství a ví, že je  nikde nechtějí. Oni to zkusí jednou nebo dvakrát, nevezmou je  a pak už 

je  to nemotivuje. Takže po nějaké době -  po půl roce, po roce zjistíte, že nemají takové ty



základní návyky, ráno vstát, obcházet zaměstnavatele a něco hledat. Takže když mi sem 

přijde, když má stanovený termín, tak on díky tomu přijde třeba až druhý den nebo další 

týden. Já je  pak díky tomu musím vyřazovat z evidence pro nespolupráci s ÚP. Někdy 

zkouší řadu výmluv, i rodiče je  omlouvají, zpětně jim  zařizují potvrzení od lékaře (výměnný 

poukaz) apod. Lékaři píší neschopenky i zpětně je  to problém. “

Vyjádření respondentky k investičním pobídkám jako vhodnému nástroji pro zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením: „ Vidím to teď v rámci komunitního plánování, že tito lidé 

přímo baží po tom, aby mohli být zaměstnáni. Řeší to přes své organizace, chtějí, aby byla 

kontaktována jejich organizace, když se někde volné místo uvolní. Aby došlo kpropojení 

jakéhosi adresáře lidí, kteří chtějí pracovat s tou nabídkou, která je. Neřeší to přes ÚP. On 

totiž ÚP je  sice instituce, na kterou se převaluje obrovská část zodpovědnosti, ale nemají 

prostor specializovat se přímo na tyto skupiny, dále je  tam počet pracovníků, jaký tam je, 

se vzděláním, které mají, s životní motivací a elánem, který mají. To nekritizuji, jen  to 

konstatuji. Takže kdyby více docházelo k propojení s různými profesními organizacemi, 

nebo např. Drutěva (pozn. bylo založeno již  1.1. 1950jako první družstvo, které umožnilo 

pracovní zařazení osobám s různým typem zdravotního postižení), podporování sociálního 

podnikání -  v tom já  vidím cestu, nejen pro zdravotně postižené. Motivovat 

zaměstnavatele, aby chtěli zaměstnávat tyto lidi. “

Jeden respondent se vyjadřuje k problematice nevhodné kvalifikace zaměstnanců ÚP a 
nevyužívání sociální práce. Uvádí: „Myslím si, že současné ÚP mají jeden zásadní 
problém, a to ten, že pojímají zprostředkování jako administrativní úkon a vyčleňují se 
z rámce sociální práce. Pro mě je  to záhadou, protože problematika nezaměstnanosti je  
jedním z velkých témat sociální práce. Takže i kvalifikační předpoklady na lidi pracující na 
ÚP nejsou tak vysoké. Podle mě by měli spadat do působnosti zákona o sociálních 
službách. Kvalifikační předpoklady dle zákona o sociálních službách se nevztahují ani na 
pracovníky SSP (neprovádí se tam sociálně šetření a odborné sociální poradenství), ani na 
ÚP. Ale SSP donedávna spadala do zákona o úřednících, kde byly zkoušky odborné 
způsobilosti a nastavovalo to nějaký standart. Kdežto na zaměstnance ÚP se nevztahoval 
ani zákon o úřednících, takže žádné zkoušky nebyly, což si myslím, že také bylo mínus. Ale 
největším minusem je  to, jak jsou ÚP obsazeny personálně. Na obce se tlačí, aby se na 
úřadech vzdělávalo, což stojí spoustu času, peněz, dělá to problémy při agendě jako  
takové, ale na ÚP takovýto tlak není a zprostředkování je  pak administrativním úkonem. “

Respondenti v souvislosti s řadou otázek zmiňují problematiku zaměstnávání osob se



záznamem v rejstříku trestů. Jedna respondentka k problematice u otázky 2. uvádí: „ Také 

bych se u politiky zaměstnanosti přimlouvala za to, aby bylo regulováno, na která pracovní 

místa je  nutno mít čistý výpis z rejstříku trestů a na která nikoliv. Z praxe se nám stává, že 

klient, který přijde z VTOS není např. přijat na místo uklízeče psých exkrementů, kde chodí 

s lopatou, jen  proto, že nemá čistý trestní rejstřík. Přijde mi to jako obrovsky neefektivní 

věc. Chápu to někde, kde je  nutná hmotná odpovědnost, nebo práce s lidmi, ale u 

nízkokvalifikovaných pozic ne. Tito lidé jsou pak vlastně zcela nezaměstnatelní i v rámci 

Prahy, protože nemají vzdělání a nemají čistý výpis z rejstříku trestů. “

OTÁZKA Č. 3 a OTÁZKA Č. 4

Jeden z respondentů k otázce udržitelnosti projektů ESF a v té souvislosti k otázce 

nevhodného financování sociálních služeb uvádí: „Já si ale hlavně myslím, že zde 

nefunguje to, že když se zjistí, že to, co se odzkoušelo, je  dobré, vytvoří se nějaké know 

how, metodika apod., tak už to stát dále nefinancuje. Ale mělo by to tak být něco se 

vytvoří za podpory ESF, ukáže se, že je  to dobré, tak to stát bude dále nějak financovat. 

Měli by tu tedy existovat finanční toky, které by toto financovaly. Což se ovšem neděje, ale 

děje se to, co by nemělo, a to to, že se projekty v určité obměně podávají znovu (s ohledem 

na množství podávaných projektů se může stát, že se podá i totožný projekt), což v podstatě 

nahrazuje financování státu. A to si myslím, že je  chybou, a že EU buď řekne, že tady máte 

peníze na to, abyste to udrželi, financovali a rozvíjeli, a ne že se v roce 2013 ustřihne 

kohoutek a řekne se, tak vy už to umíte jste dobří. To zlikviduje řadu organizací, v podstatě 

je  to likviduje už nyní. Likviduje to pomalu NNO, a bude to horší. A státní systém 

financování sociálních služeb, který tady je, ten pak z toho pokryje řekněme základní věci. 

Takže účinnost a efektivita jsou velice diskutabilní a individuální. Přínos si myslím, že tady 

do určité míry je, ale že by byl tak závratný, to asi ne. A jestli ty miliardy, které jsou na to 

vynaložené, jsou dobře vynaložené, tak do toho bych se raději nechtěl pouštět. Dle mého je  

trvalost úspěšnosti u projektů tak 20-30 %. Otázkou ovšem je, co je  trvalost. Rozumím i 

tomu, že organizace nechtějí peníze vracet. “

Dvě respondentky shodně uvádí, že celková udržitelnost projektu sice chybí, ale v dílčích 

aktivitách může být projekt zachován i po ukončení financování projektu. K otázce 

udržitelnosti jedna z nich uvádí: „Myslím si, že udržitelnost není. Je samozřejmě výhodou, 

když organizace poskytuje služby, které z části odpovídají tomu, na co si předtím v projektu 

žádaly. Viz. třeba azylové domy, kde pak dále mohou působit na lidi i po skončení projektu.



Může zůstat v určité míře zachováno vzdělávání, popřípadě přístup na počítače (pořízené 

z projektu) a učení základů práce s nimi. V této oblasti je  to určitě pozitivum. Ale rozhodně 

si nemyslím, že je  to udržitelné v těch programech, které jsou zaměřené na ten praktický 

nácvik. Zadarmo se nikdo nic učit nebude (viz. motivační příspěvek v rámci TZ). Myslím, 

že by to bylo možno ošetřit třeba v rámci nároku na podporu v nezaměstnanosti nebo 

dávky v hmotné nouzi. Viz. jak je  v navrhovaných změnách, že člověk musí být „víc než 

aktivní“, aby dosáhl nároku na dávky. Většina organizací peníze z ESF měla a po ukončení 

projektu skončila. Nedostali žádné další dotace, takže to pro ně byl konec. To samozřejmě 

tedy souvisí se špatným systémem financování sociálních služeb, převáženě pak NNO. “

Druhá z respondentek pak prezentuje tento názor: „ JJdržitelnost projektů - to moc 

nefunguje. Třeba že v rámci našeho projektu se problematika trhu práce zařadila více i do 

práce s uživateli, tak to smysl mělo. V našem projektu byla i podpora rozvoje organizace a 

to mělo smysl a efekt úžasný. “

Jedna respondentka, která u návrhů řešení zmiňuje roli hodnotitelů při výběru vhodných 

projektů, uvádí: „Myslím si, že hodnotitelé by měli mít jednak dobrou znalost 

problematiky, jednak cílové skupiny, protože každá má svá specifika a jednak i žadatelské 

organizace. Je to nefér pro zavedené kvalitní organizace, protože řada organizací vzniká 

jen za účelem projektu financovaného z prostředků ESF a po jeho ukončení beztak zaniká. 

Když je  také například projekt zaměřen na vzdělávání Romů, že jim  to pomůže uchytit se na 

trhu práce, ale zapomíná se na to, že oni neumí ani ráno vstát, tak to je  zásadní problém. 

Nebo proč se má učit znalosti práce ve Wordu, když počítač nikdy mít nebude, ani se 

k němu nikdy více už nedostane. Je potřeba na to nahlížet komplexně. “

Respondent, který působí rovněž jako hodnotitel projektů, je v této souvislosti 

uvádí: „Někdy jsou projekty fakt zoufalé. Ale na to se vás, jako hodnotitele neptají. Ptají se 

vás na to, zda myšlenka to koresponduje s tou danou výzvou, s těmi podmínkami. Pokud 

toto splňuje, ale jinak je  to k ničemu, tak nemůžete říct, že je  to sice v souladu, ale že byste 

to nikdy nefinancovali. Můžete to tedy’ udělat, ale bude to vypadat dost divně. Když projekt 

získá formálně např. 80-90 bodů a vy ho přesto nedoporučíte. Vždy se u projektil 

vyžadovalo nějaké zmapování situace a při zdůvodnění by měl realizátor vychází z reality 

věci. Pouhé konstatování, že je  to špatné, často nestačí. Není třeba zdůvodňovat věci, které 

jsou zjevné, zřejmé a známé. Popsat to v té konkrétní aktivitě, je  velmi důležité. A na co se 

zapomíná, já  za to také strhávám body. Protože není potřeba nějaké speciální šetření, to 

není vždy potřeba. Ale jestliže někdo tvrdí, že chce v konkrétní lokalitě zařadit do projektu



30 lidí, z toho 20 jich přinejmenším zaměstná, ale z popisu projektu nevyplývá, že má 

přehled o tě dané lokalitě, a zda je  to číslo vůbec reálné, protože je  tam třeba zdaleka míně 

nezaměstnaných apod.; nebo se ukáže, že v lokalitě je  10 tisíc nezaměstnaných a on chce 

řešit jen  20, a nevysvětlí proč, neumí ani pracovat s dostupnými statistickými a jinými 

materiály, kterých je  dost, tak to je  pak samozřejmě problém. Toto bylo ale vždy, jen  se na 

to různě pohlíží a různě se s tím pracuje. Také není hodnotitel jako hodnotitel. “

OTÁZKA Č. 5

Jeden z respondentů zmiňuje v souvislosti s potřebu komplexního řešení problematiky 

dlouhodobé nezaměstnanosti existenci relativně nové socio-ekonomické studie světové 

banky, která byla vypracována pro Radu vlády pro záležitosti Romské komunity. Jeden 

z respondentů k otázce ještě uvádí: „Myslím si, že by bylo dobré, aby stát využil tyto peníze 

na něco, co bylo například v souvislosti s Romy -  existuje relativně nová socio-ekonomická 

studie světové banky (dělala to pro Radu vlády pro záležitosti Romské komunity), velmi 

zajímavá studie. Popisuje, jak pracovat s dlouhodobě nezaměstnanými Romy, jaké jsou  

zkušenosti od jinud, co se osvědčilo, co je  reálné aplikovat na našich podmínkách apod. Ve 

studii se i zavádí nové kategorie dlouhodobě nezaměstnaných (např. ti, co nejsou na trhu 

práce vidět -  dlouhodobě nezaměstnaní, ale opravdu nechtějí pracovat apod.). Pojednává 

se tam i možnosti, jak  by se mělo nastavit individuální poradenství. Nabízí postup, jak  by to 

mělo vypadat. Kdyby tedy stát vzal peníze z tohoto fondu, udělal individuální projekt a 

masivně rozjel reorganizaci veřejné zprávy, pak to podle mě má smysl. Daleko větší smysl, 

než platit nějaké NNO (ty by teď se mnou asi nesouhlasily) třeba 3mil Kč, že budou 

vzdělávat 60 lidí, z nichž 10 si najde práci. Z hlediska efektivity si myslím, že je  daleko 

efektivnější změnit celý systém veřejné zprávy, nastavit ho optimálně tak, aby skutečně ten, 

kdo do toho systému vejde, aby měl 60-70% šanci na to, aby tu práci našel. To si myslím, 

že je  daleko daleko lepší a účelnější, než financovat jen  malé ostrůvky, které jsou ještě 

různě efektivní a účelné, o čemž by se dalo diskutovat. To si myslím, že má význam. 

Z hlediska NNO mají podle mě význam akorát komplexní projekty, kde je  kombinace 

terénní práce, poradenství, kde je  nějaká sociální aktivizace klienta, kde je  nějaká 100% 

nabídka pracovního místa. Buď když mu organizace sama najde zaměstnavatele nebo ho 

sama zaměstná, dá mu do životopisu nějakou historii, kariéru a pustí ho na trh práce. 

Doprovázení, poradenství, vzdělávání, komplexní péče, nějaké ty job klubu, to si myslím, že 

by tam mělo být. Jiné projekty podle mě dnes nemají význam. “



Pět respondentek se u otázky č. 5 shoduje v tom, že prostředky by měly být využity na 

rekvalifikace, SÚPM, VPP a další programy. Důraz by měl být kladen na individuální 

práci, nástroje by měly být cileny na konkrétní skupiny uchazečů o zaměstnání. Tento 

názor převládá u respondentů, kteří reprezentují zaměstnance ÚP. Respondent, jež ve 

výzkumu představuje vedení pobočky ÚP, uvádí: „Vzhledem k tomu, že to zaměření je  

vlastně pro nás do určité míry dáno, takže to zaměření se bude ubírat zase v rámci 

zákonných možností. Takže to bude zaměřeno na společensky účelná pracovní místa, 

veřejně prospěšné práce a ve větší míře asi na ty rekvalifikace, aby byly cílené a na ty 

jednotlivé uchazeče, aby jim  to pomohlo. V tomto okruhu se budeme pohybovat. Jednotlivé 

nástroje budou zaměřeny na různé skupiny osob, ať už se jedná o absolventy, skupinu osob 

starších 50 let, zdravotně postižené apod. “

V této souvislosti respondenti upozorňují na odlišný způsob výběru a realizace 

projektů v předchozím (2004-2006) a v současném programovém období (2007-2013). 

Respondent, jež je zástupcem ÚPP, oddělení implementace ESF, k tomu uvádí, že v novém 

programovém období (2007-2013) došlo oproti předchozímu období ke změnám v oblasti 

výběru projektů ze strany ÚP. „ V novém období (2007 -  2013) se role ÚP dosti významně 

změnila (oproti předchozímu období 2004 2006). Už nevypisují výzvy, nevybírají

projekty, nehodnotí a nefinancují jako dříve. To zůstává výhradou MHMP v rámci OP 

Praha Adaptabilita. V tom se tedy změnil přístup ÚP. Pohled se změnil (jsme trochu 

v rozporu s ostatními ÚP v republice, máme odlišný názor) v následujícím současná 

situace, do které se nyní ÚP v souvislosti se způsobem financování mi přijde mnohem lepší. 

Budeme si nyní projekty sami vytvářet. Spolurealizátoři nebudou -  partnerství je  bez 

finančního příspěvku, bylo by to složité. Budeme však hledat dodavatele jednotlivých částí 

toho projektu kurzů, poradenství apod. ; tam se budou moci organizace realizovat, 

využijeme i dobrých zkušeností z předchozích projektů. Ale jinak bude projekt v režii ÚP. “ 

Cílem celopražského projektu „Znovu do zaměstnání“, který ÚPP nyní podala, bylo dle 

slov respondenta reprezentujícího ÚPP „maximalizovat individuální poradenské aktivity 

pro cílovou skupinu. Cílová skupina je  široká, aby bylo možno vybírat v rámci aktivit. 

Nicméně jde převážně o osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, resp. o ty, kteří 

jsou v evidenci ÚP nad 6 měsíců, jsou ohroženi tím, že budou v evidenci nadále (není 

očekávána změna v jejich situaci). Projekt je  připraven tak, aby aktivity byly maximálně 

široké. Zastávají to, že většinu aktivit by chtěl ÚP dělat vlastními silami. Oddělení 

implementace ESF na ÚP hl. m. Prahy -  doposud 80 % práce administrativa, což ani 

neodpovídalo kvalifikačním a jiným předpokladům zaměstnanců -  je  snaha, aby byli



zaměstnanci nyní fyzicky zapojeni do samotné realizace projektu. Budou přímo 

komunikovat a dohlížet na vzdělávací aktivity, budou se přímo věnovat komunikaci se 

zaměstnavateli apod. “

OTÁZKA Č. 6

Respondenti se shodují v tom, že po roce 2013 bude muset výraznou měrou nastoupit stát. 

však upozorňují na to, že otázkou zůstává, zda na to stát bude mít dostatek finančních 

prostředků. Jeden z respondentů zdůrazňuje, že by mohlo dojít opět k dominantní roli státu 

při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti, jak tomu bylo v období před možností čerpání 

prostředků z ESF. Tento respondent dále uvádí: „Je otázkou, zda do té doby dojde k nějaké 

transformaci služeb zaměstnanosti, v jejich charakteru. Jestli se změní přístup, systém, jak  

se s tím pracuje. Nevidím to moc reálně, změn by bylo potřeba několik a musel by nich už 

teď někdo pracovat. Změny co jsou, jsou jen  dílčí a spíše po právní stránce. Druhá věc je, 

že se třeba organizace naučí, což mnohým z nich nyní nic jiného nezbude a třeba se to 

stane, shánět finanční prostředky z jiných než veřejných rozpočtů. U nás to není zatím 

zvykem, organizace to neumí, soukromé subjekty zatím dávají peníze jinam. Asi je  to také o 

tom, jaká je  k této oblasti legislativa, jestli se jim  to vyplatí nebo nevyplatí -  to by byla také 

další možnost. Domnívám se, že v letošním nebo příštím roce na to bude tlak, protože 

současná situace v Praze byla naddimenzovaná, spousta organizací vznikla, rozrostla se, 

byli zvyklí, že prostředky jsou a oni nyní nejsou a nebudou. Organizace tedy budou mít dvě 

možnosti, buď zaniknou, což se již  nyní stává a nebo se budou muset pokusit najít finanční 

prostředky odjinud. Omezit své aktivity, vyprofilovat se apod. Může to působit i jako jakási 

očista od organizací, které byly pouze napojeny na stát, nebyli dostatečně personálně 

zajištěny i v otázce kvality. Vyselektují se ty, které vznikly pouze za účelem toho, aby se 

dostaly k veřejným financím. S nimi se možná svezou i jiné organizace. V Praze je  široká 

škála organizací, nedovedu říci, zda jich je  hodně nebo málo, ale dovedu si představit, že 

bych jich mohlo být i více.

To jsou tedy dvě možnosti, dvě cesty, asi se navzájem nevylučují a je  otázku, jak  se 

s tím poperou ty neziskové subjekty a jak se s tím popere stál. Je na státu, aby se zamyslel, 

jaká bude situace, jestli mu v roce 2013 dojde, že nejsou prostředky z ESF a on má 

k dispozici jen  úředníky, kteří umí zpracovávat akorát papíry, statistiky, tabulky apod. a 

tím pádem nemá nikoho, kdo by byl schopen poskytnou nějaké psychologické nebo kariérní 

poradenství na individuální bázi, tak to bude problém a bude to situace, do které bychom 

se ostat neměli. Je na státu, aby se rozhodl, kterou cestou se vydá. Nutno zvážit i finanční



ohodnocení pracovníků, platové třídy a tomu odpovídající práce apod. (např. 

zprostředkovatel podmínka minimálně VOŠ, umět papíry, ještě individuální poradenství 

atd, ale tomu zcela neodpovídající plat). Soukromé podniky již  toto zjistily, je  na státu, jak  

zareaguje. Musím dát prostor kvalitnímu zaměstnanci za kvalitní ohodnocení, chci-li 

kvalitní práci. Bude to stát hodně peněz a je  otázkou, zda je  potřeba navýšit nebo pouze 

přeskupit. Domnívám se, že jsou rezervy, ze kterých by šlo čerpat. Např. efektivní využívání 

databází a systémů. Každá oblast má svou databázi, nejsou propojené, někdy má přístup 

do 4 různých databází informace nejsou propojeny, duplicitně se zadávají 4krát 

pracovníky to stojí spoustu času navíc. Mohli by se místo vyplňování papírů věnovat 

něčemu jinému. “

OTÁZKA Č. 7 -  skupina 1.

Jedna respondentka ze skupiny 1. k otázce č. 7 uvádí: „Musím říct, že toto netuším, ale 

tipla bych si, že MHMP nechtěl nechat všechny pravomoci na ÚPP, že si chtěl nechat také 

nějakou rozhodovací pravomoc, myslím si, že je  to politické rozhodnutí. “ Druhý z těchto 

respondentů uvádí: „ To moc nevím. Jediné, co mě napadá je, že opatření 2.1 bylo spíše o 

sociální práci, čímž se i v souvislosti s dotacemi na sociální služby, s registracemi apod. 

zabývá MHMP. Zatímco ÚP řeší spíše tu politiku. “ Obdobný názor sdílí s tímto 

respondentem další, který uvádí: „Podle mě tam pravděpodobně došlo k tomu, že ta jedna 

část byla více zaměřena na tu odbornost zaměstnávání a na tu nezaměstnanost prioritně a 

ta druhá oblast na sociální exkluzi. Ale jinak nevím. “

OTÁZKA Č. 7, 8 a 9 -  skupina 3.

Respondentka z řad zaměstnanců ÚP k informovanosti uvádí: „Většinou to u nás chodilo 

tak, že realizátoři kontaktovali oddělení implementace ESF, ideální pak byly prezentace, 

které projekty dělaly. Tam jsme se sešli se zástupci jednotlivých poboček, organizace se 

představila, odprezentovala projekt, dala nám letáky, základní informace, kontakty, 

probrali jsme, o čem projekt je  apod. Pak už si s nimi spolupracovala každá pobočka 

sama. Většinou nám dodávali letáky, jak  jsme potřebovali. Tak toto bylo asi nej ideálnější. 

Nejhorší bylo, když projekty chtěly chodit jednotlivě na pobočky, třeba v úředních 

hodinách přišli tři lidé a chtěli si s vámi o projektu povídat. To se přiznám, že jsme je  pak i 

vyhazovali, protože to v tom provozu, který tady je, nebylo možné. Ideální bylo, když jsem  

se sešli všichni a řekli to všem najednou. Těch projektů beztak bylo takové množství, že



stejně nejlepší bylo, když pak lidé přišly a my jsme hledali konkrétní kurz, konkrétní projekt 

a našli jsme to, co uchazeči vyhovovalo nejvíce. On si totiž každý myslel, že ten jejich 

projekt je  len nejlepší. Přitom náplň projektů, které jsem tu měli, byla opravdu velice 

podobná. Všechny projekty v rámci opatření 1.1 obsahovaly rekvalifikaci, všechny měly 

počítačový kurz. Zaměřeny pak byly na matky po rodičovské dovolené, na osoby se 

zdravotním postižením, na lidi po padesátce. Lidi okolo třicítky pak člověk neměl kam 

nasměrovat, pro ty nic nebylo. Nejlépe se nám asi spolupracovalo s projekty, které pro nás 

dělají klasické rekvalifikace, s těmi už se známe, jsou osvědčené. Z mého pohledu byly 

nejhorší ty projekty, které dělaly malá občanská sdružení, pro maminky na MD a RD. Ty 

měly představuj, že se budeme věnovat jen jim, neustále jim  posílat matky v evidenci ÚP. 

Ale lakových projektů bylo spoustu a nebylo to možné obsáhnout. Některé projekty i 

vyhrožovaly, že jim  musíme posílat klienty, protože nemohly naplnit kvóty. “

K otázce spolupráce s projekty jedna z respondentek z ÚP uvádí, že s některými projekty 

byla spolupráce dobrá, s jinými horší. „S některými projekty také byl problém -  uživatelé 

měli mít doporučení z ÚP. Většina projektů toto pochopila, byli však i tací, kteří na konci 

kurzu volali, že potřebují pro klienty zpětně doporučení od ÚP, což samozřejmě nebylo 

možné, projekty, u kterých byli cílovou skupinou uchazeči o zaměstnání, takže tam se 

doporučení dávalo. Někdy byl obrácený postup -  projekty si sami hledali lidi a posílali je  

k nám do evidence, což je  obrácený postup, my jsme jim  měly vyhledávat a doporučoval 

projekty. Vesměs jsme však projektům vycházeli vstříc, myslím, že Praha 9 měla i nejvíce 

klientů zařazených do projektů. Doporučení do projektů jsme dávali hlavně projektům 

v rámci opatření 1.1 (s ÚPP), ale i projektům z opatření 2.1, které nějak spolupracovali 

s ÚP, jsem dávali klientům doporučení. “

OTÁZKA Č. 10 -  skupina 2. a 3. + OTÁZKA Č. 11 -  skupina 1. a 4.

Respondenti se domnívají, že situace mezi jednotlivými realizátory by se opravdu dala 

nazvat konkurenčním bojem, a to především s ohledem na boj o dostatečný počet klientů 

v projektu. K otázce dostatku či nedostatku klientů jeden z respondentů uvádí: „My jsme 

toto zjistili v druhé polovině realizace projektů (po druhé výzvě), že uchazeči už nejsou. 

Takže jsme kromě výše popsané komunikace realizátorů s ÚP (pozn. viz. prezentační akce, 

na kterých realizátoři představovali své projekty zástupcům z poboček ÚP) nabádali 

realizátory, aby se neomezovali pouze na komunikaci a spolupráci s ÚP, ale aby si 

uchazeče vyhledávali i sami. Program toto i umožňoval, že kromě uchazečů o zaměstnání



z ÚP mohou být do projektu zařazeny i jiné skupiny (osoby ohrožené nezaměstnaností, 

apod.). Zpočátku byl poněkud problém v rámci ÚP vysvětlit, že výklad je  opravdu takový, 

že toto je  umožněno a aplikovat ho na naše principy. S tím, že jsou široce popsány další 

cílové skupiny -  osoby ohrožené nezaměstnaností, pro ÚP je  to vlastně další druh 

uchazeče, osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností z důvodu věku, zdravotního stavu 

apod. V programu dokumentu je  to vlastně vytaženo jako samostatná cílová skupina -  4 

skupiny: 1) uchazeči z ÚP, 2) osoby ohrožené nezaměstnaností, 3) osoby ohrožené 

dlouhodobou nezaměstnaností, 4) osoby ohrožené ztrátou zaměstnání v důsledku 

restrukturalizace apod. První 2 skupiny jsou úřadem práce registrovaní, třetí de facto pod  

to spadá taky. Kvalifikovali jsme to tak, že i když uchazeč spadá do třetí skupiny a není 

uchazečem na ÚP, mohou si ho do programu vzít. Což může být i jedním z důvodů, proč se 

pak ty projekty podobaly, i s opatřením 2.1. -  je  to vlastně cílová skupina, která měla být 

magistrátu (osoby mimo evidenci ÚP). Ale jelikož toto pravidla umožňovala, využili jsme 

této možnosti, a realizátoři toho využili, aby mohly být projekty naplněny. “

OTÁZKA Č. 11 -  skupina 2. a 3. + OTÁZKA Č. 12 -  skupina 1. a 4.

Respondenti se shodují v názoru, že změny v praxi nebudou efektivně realizovatelné.

Jedna responentka uvádí: „Motta v tiskové zprávě -  kdo nepracuje se musí mít hůř 

než ten, kdo pracuje - mám pocit, že se obrací spíše proti klientům. Oni zjišťují, že tomu tak 

není. Radši budou dělat načerno, než aby na mě přišel exekutor (viz. exekuce z platu). Jsme 

u toho, že tam (pozn. na ÚP) se neposuzuje případ od případu, ale tam je  to pytel -  ty jsi 

dlužník, ty budeš platit a nic mě jako úředníka nezajímá. A jestliže se k tomu takto bude 

přistupovat, tak toto nemá smysl. Je to podle mě ulehčení práce státního úředníka, protože 

se s nikým nemusí bavil. “ K tiskové zprávě ještě respondentka dodává: „ V modelových 

situacích je  uveden příklad člověka, který má 14 tis., já  jsem tu ještě neviděla člověka, 

který by takovéto peníze měl. To je  pro tyto lidi (pozn. dlouhodobě nezaměstnané či spíše 

nezaměstnatelné) nedosažitelné. “

K dokreslení výše uvedeného názoru jsou citovány odpovědi některých respondentů:

„Za svou praxi jsem se nesetkala s klientem, se kterým by na ÚP smysluplně, 

dlouhodobě pracovali na jeho otázce dlouhodobé nezaměstnanosti. Přijde v určitých 

stanovených intervalech, v lepším případě dostane nějaké nabídky volných míst, která si 

má obejít a konec. Dál s ním nikdo nemluví a nic se neděje. Myslím si, že zákonodárce 

vůbec nezkoumal, jak toto bude fungovat v praxi. Na papíře to nevypadá špatně, ale realita



bude jiná. Půjde jen  o další formality, ale o individuální práci s klientem to rozhodně není. 

Nemohou to ani personálně obsáhnout. Ze zkušenosti z projektu vím, kolik je  práce s tím, 

umístit klienta na trh práce. Není to jen o tom, najít mu místo, ale je  k tomu potřeba znát 

spoustu dalších věcí, které s tím úzce souvisí. Je potřeba zároveň s ním řešit otázku 

bydlení, zadluženosti apod. “

„Legislativa se s tává kvalitnější a kvalitnější, přidává nové úkoly povinnosti a ruku 

v ruce líbivé heslo a gesto pro občany, snižujeme počty státních úředníků -  to není 

efektivní. A to ja k  na ÚP, tak na jakémkoliv jiném úřadu. Otázka je, když je  někde hodně 

lidí, jestli je  to efektivní. Mělo by to jít  ruku v ruce kvalita s počtem. Ale každý nový zákon, 

každá nová legislativa, nová pravidla, přináší pro ty lidi zátěž a svým způsobem i jisté 

nechutenství. Když vyjde nový zákon, je  nutno si to načíst, výklad bývá mnohdy různorodý. 

Takže pokud na to nebudou lidi připraveni, pokud nebude sjednocený výklad zákona a 

pokud to nebude dostatečně personálně zajištěno, tak to není moc efektivní. “

K dokreslení situace na ÚP, v souvislosti s IAP, počtem zaměstnanců apod., je uvedena 

citace respondenta představujícího vedení ÚP: „Ony mají IAP být až u těch, kteří jsou  

v evidenci díle jak 5 měsíců. Tam je  pak povinnost ÚP ten IAP zpracovat. Takže dá se říct, 

že do těch pěti měsíců si člověk žije svým vlastním životem, bez tohoto dalšího, nechci říct 

donucovacího prostředku. Nicméně samozřejmě s ohledem na počet uchazečů, který každá 

zprostředkovatelka má, tak je  to další práce a další papírování navíc. Protože ti uchazeči, 

jestliže jich má 200-300 a pro určitou práci s nimi vůbec, jestliže je  má minimálně jednou 

za měsíc vidět, a do toho samozřejmě ti noví, se kterými je  mnohem větší práce. Když 

přijdou poprvé na ten první kontakt, pak za pár dní přijdou ke zprostředkovatelce, ta s nimi 

musí doplnit všechny papíry, které třeba neměli u sebe na poprvé. Na základě těch papírů 

je  pak rozhodnuto, jestli mají nárok na podporu nebo nemají. Takže ten klient pak, aby 

dostával peníze, protože každému jde především o peníze, tak musí v tom měsíci minimálně 

přijít ještě jednou, pro to rozhodnutí. Takže u těch nových uchazečů opravdu je  ta 

frekvence pak častější. Takže když si to spočítáte za ten měsíc, s těmi novými na ty 

zprostředkovatelky, plus ti, kteří tu již  jsou, tak vám pak příliš času na jednoho uchazeče 

nevychází. Když si to ještě podělíte fondem pracovní doby, když si odmyslíte, že jsou 

dovolené, různá školení, nemoci, což to všechno ovlivňuje. V Praze je  hodně velký problém 

s průtokem, hodně uchazečů přijde, ale hodně jich také v tom měsíci odejde. A dost často 

to bývají lidé, kteří prostře přijdou, protože to zaměstnání ztratili, a buďto si chtějí týden



nebo 14 dní odpočinout a nemají problém si to zaměstnání znovu najít. Ale říkají si, no 

dobře, tak jsem skončil, tak přece nepůjdu hned druhý den do nové práce, tak si trochu 

odpočinu. Často se stává, že ti, co přijdou na začátku měsíce do evidence, tak než se 

vyhotoví rozhodnutí a než sem přijdou potřetí, tak už přichází s pracovní smlouvou. 

Kolikrát dostanou rozhodnutí kpodpisu, ale už nastupují do nového zaměstnání, ale je  

kolem toho dost práce. Během toho měsíce si část práci najde, některým to trvá kratší 

dobu, některým o něco delší, takže v tom problém jako není. Ale jak říkám, těchto 

průtokových je  hodně a tato činnost pak zahlcuje tu Prahu (zprostředkovatelky). Ale o to 

míň pak je  času na tu práci na ty dlouhodobé, protože ten čas prostě nenafouknete. “

K IAP se také vyjadřuje respondent představující ve výzkumu zástupce ÚPP: „Individuální 

plány jsme používali v rámci dosavadních projektů, v tom novém je  budeme chtít využívat 

také. A to bez ohledu na to, zda by to bylo či nebylo v legislativě, u ESF je  to totiž nezbytná 

součást. A tam se to dá doplnit, tak jsou na to ty extra finance, aby to někdo vykonával. 

Jestli to budou stíhat pobočky (viz. změny), to nevím. Jsou de facto také namísto poradců 

jen  doplňkem k počítači, který do něj cpe informace. Což je  špatné. Informací, co počítač 

chce, je  čím dál víc a víc. Zprostředkovatelé tudíž nemají, i kdyby stokrát chtěli, tu možnost 

individuální práce. Otázkou je, zda individuální akční plán bude dělán jen  tak, aby byl, 

nebo jestli bude pojat jinak. “

OTÁZKA Č. 12 -  skupina 2. a 3

Jedna z respondentek upozorňuje na problém výkladu nových právních předpisů a na 

nedostatek času, který zaměstnanci potřebují k nastudování nové normy. Uvádí: „On je  

třeba nějaký připomínkovací proces, to musím říct, že nám třeba na úrovni vedoucích 

chodí k připomínkování nějaké zákony, ale pak najednou z ničeho nic přijde schválení 

parlamentem, vládou, presidentem a pak je  to platné. Pak se najednou vláda vyděsí, že 

některá zákony nejsou dobré a odloží jejich účinnost, protože na to nikdo není dostatečně 

připravený a neví si s tím rady. Jestli má změna zákona něco řešit, tak je  nutno dát na to 

lidem čas, musí být proškoleni, musí se jim  dát prostor na to, aby to nějak uchopili, protože 

pokud to, dle mého názoru, pracovník nevezme za své, tak to nemlže dělat efektivně 

(zapálíš jen  když sám budeš hořet). Obávám se, že tak hrozí i riziko vyhoření pracovníků, 

protože jsou ve stresu, mají stovky klientů, kterým se nemohou více věnovat atd. Velký 

problém je  v tom, když analogicky vezmu pracovnici na úřadě, která má např. 150 klientů 

(pozn. na ÚP i 300), se kterými má individuálně pracovat a zaměstnance neziskovky, který



jich má desítky. To je  obrovský rozdíl, když lidem na úřadě hrozí snižováním stavu, přidají 

jim  práci a chtějí po nich kvalitní výkony. “

V souvislosti se změnami na trhu práce se dvě respondentky shodují v názoru, že nerozumí 

tomu, proč od 1.1.2009 přechází pod ÚP oddělení SSP a ne oddělení pomoci v hmotné 

nouzi. Uvádí k tomu: „V Praze je  nyní svébytná situace, kdy pod ÚP přecházejí úřady 

státní sociální podpory. Pokoušela jsem se ptát zástupců ÚP hl. m Prahy, proč tomu tak je, 

že tomu nerozumím. Říkala jsem, (ač bych byla nerada), že by mi přišlo logičtější, aby pod  

ÚP spadaly pracoviště dávek v hmotné nouzi -  to navazuje. Paní z ÚP hl. m Prahy mi 

říkala, že oni tomu také nerozumí, ale že to tak je  celorepublikově. “ „ Od příštího roku pod  

ÚP přechází SSP, hmotná nouze ne Mělo by to být provázané celé. Můj názor je, že pokud 

je  člověk v evidenci ÚP, tak aby i sociální nouze věděla, jak člověk spolupracuje, jak  si 

hledá zaměstnání atd. “

OTÁZKA Č. 13

Jednotliví respondenti k otázce spolupráce s NNO uvádí: „Myslím si, že spolupráce by tam 

měla být. Myslím si, že úřady a vůbec státní správa, by si mnohdy odlehčily práci tím, 

kdyby spolupracovaly s neziskovým sektorem. I  co se týče třeba těch projektů. Ze 

zkušenosti z projektu jm e se setkali s tím, že spousta ÚP se k projektu stavilo ne příliš 

dobře, ba i odmítavě, ač jim  to mohlo ušetřit spoustu práce. A myslím si, že by ta služba 

pak byla mnohem efektivnější. Je to opravdu čistě o spolupráci a ne se stavět k NNO, jako 

že to je  někdo mnohem níž, že oni jsou ti úředníci, kteří ví všechno nejlépe a nejlépe to 

udělají, jedině oni nejlépe seženou klientovi práci. Ale pak vidíme klienta, který je  více jak  

dva roky na ÚP a nic se neděje. Přitom, ja k  se nám osvědčilo v projektu, stačí jen  otevřít 

Annonci nebo internet, chvíli se člověku věnovat, popovídat si s ním, jaké má představy 

atd. Jde čistě jen  o ten kontakt s tím člověkem, právě o individuální sociální práci. Pak 

stačí obvolat pár nabídek a práci se podaří najít. I  například pro nízkokvalifikovaného 

Roma se záznamem v rejstříku trestů. “

K mezioborové spolupráci celkově jedna z respondentek uvádí: „Myslím si, že v ČR, a to 

se netýká je  úřadů, je  velice špatná mezioborová spolupráce. Je potřeba situaci řešit 

komplexně. Netýká se to jen  spolupráce s ÚP, ale i s jinými institucemi. Myslím si, že je  

dobré mít více informací, více kontaktů, třeba se s lidmi navzájem i znát, znát možnosti 

různých zařízení -  informovat se o změnách apod. Bylo by dobré to nějak propojit, mít



jednu velkou síť, jednu databázi, kam bychom viděli všichni (i NNO). Je jenom potřeba 

spolupracovat. Bohužel člověk málokdy narazí na ochotu ke spolupráci, pracovníci třeba 

neví, kam až mohou zajít apod. Je i špatná informovanost. Mám pocit, že si každý hrabe na 

svém písečku a už nebere ohled na to ostatní. Klient může takto mít i několik sociálních 

pracovnic, každá s ním jede po svém, něco jiného, klient z toho může být i zmatený. “

OTÁZKA Č. 14

V souvislosti se spoluprácí jednotlivých zainteresovaných subjektů a potřebu komplexního 

a koncepčního řešení problematiky je respondenty zmiňována i potřeba jednotné a 

propojené databáze a informačních systémů. Jeden z respondentů ktomu uvádí: „Vidím 

cestu v tom, aby se použilo to, co se po kouskách do veřejně správy zavádí -  informační 

systémy -  aby se sjednotily, aby to ubralo práci, aby se to snížilo na nezbytné minimum a 

aby se převrátil poměr tvůrčí činnosti vůči práci administrativní. Potom bude mít práce 

lepší výsledky. Je potřeba k tomu učinit několik kroků, připravit informační systémy lak, 

aby komunikovaly mezi jednotlivými subjekty, kteří se pohybují na trhu práce, v sociální 

oblasti apod. Moc tomu ale nevěřím, ne že není vůle, ale nejsou myšlenky vedené tímto 

směrem. My například dáváme tutéž informaci 4 různým institucím v jiné podobě na jiném  

formidáři -  zbytečná práce. Zjednodušení vidím v lom, že např. zprostředkovatelka zadá 

rodné číslo člověka, lze u něj vidět maximum možných informací, může také třeba zvolit 

lepší způsob práce s ním apod. Je to o tom, zda má někdo vizi v tom, že se ty informace 

propojí, že se to legislativně ošetří, že chce mít kvalitní lidi, které dostatečně zaplatí (ne 

nadhodnocení platu, ale jistota stabilního zaměstnání na několik let). “

V souvislosti s individuálním přístupem ÚP ke klientům a potažmo tedy i 

k zaměstnavatelům sdělují dvě respondentky svou zkušenost. Jedna říká: „ Co mi přijde 

úžasné, ze zkušenosti mého otce (patří do skupiny nad 50 let, je  na ÚP mimo Prahu), že 

měl úžasnou zkušenost z ÚP: První co mu bylo na ÚP nabídnuto, byl rozhovor 

s psychologem, který s ním zanalyzoval jeho situaci, bavili se na téma hledání řešení, jak  

nebýt bez práce, společně vytvořili plán další práce. Z toho jsem byla velice překvapená, 

ještě nikdy jsem se s tím nesetkala. Ale taklo by to mělo vypadat. Zkušenosti, které mám 

zprostředkované od klientů, nejsou moc pozitivní. Otázka je  tedy i to, jak to klient vnímá, 

jak se chová pracovník, nejsme u toho, tak to nemůžeme soudit. A le myslím si, že toto by 

mělo být ono, dát tomu člověku nějakou naději, ať už prostřednictvím psychologa nebo 

kvalitního pohovoru s pracovníkem u přepážky, myslím si, že na to může být kvalifikovaný



pracovník na ÚP. Shrnout s člověkem jeho životní situaci, společně něco vymyslet a 

domluvit se na něčem. To by podle mě mělo být obsahem nějakých těch aktivizačních 

plánů, ale to je  až na druhém místě. ... Jak jsem  řekla, že jsem byla mile překvapena 

z pozitivního přístupu, tak to přece může být normální. Ale protože mám zkušenosti (osobní

i zprostředkované) jaké mám, tak to tak nevnímám. “ Druhá pak uvádí: „Problém může být 

také v tom, jestli ty firmy se nebojí, že jim  tam z ÚP pošlou určité typy lidí, které 

zaměstnavatelé nepreferují, např. povaleči, kterým se stejně nechce pracovat, 

k zaměstnavateli si přijdou jen  pro razítko, že ho nechtějí apod. Vychází nejspíš z toho, že 

člověk který je  schopný a o práci má zájem, tak si j í  najde i bez pomoci ÚP. Možná by bylo 

dobré, aby ÚP spolupracoval s nějakou agenturou, ta by lidi školila a ty firmy by potom 

čistě teoreticky získávali zaměstnance ne přes ÚP, ale právě přímo od té agentury. Ale to 

je  pak zase další zprostředkovatel a už by v tom bylo zainteresováno moc subjektů. Ale i 

z mé zkušenosti (ze zkušenosti mého otce, který podniká) vyplývá, že ÚP neumí ze 

zaměstnavateli jednat, jsou někdy i sprostí, vyžadují i informace, do kterých jim  nic není. 

ÚP nedochází, že oni jsou tu pro lidi a ne lidi kvůli nim. Jsou arogantní a poškozuje to 

jejich pověst. I  velká administrativa, velké firmy si raději zvolí vlastní nábor zaměstnanců, 

než ÚP. "

Jedna z respondentek v této situaci zmiňuje i zneužívání „neschopenek“. Uveden je její 

názor, dále pak názor jednoho z respondentů, který navrhuje změnu definice dlouhodobě 

nezaměstnaného a návrh možného řešení nezaměstnanosti respondentky dle modelu ze 

severských států.

Respondentka k „neschopenkám“ uvádí: „Máme s tím docela problém. Máme zde 

spoustu klientů, kteří když by se náhodou měli zaměstnat, tak okamžitě přinesou 

neschopenku (výměnný poukaz), že je  nelze zaměstnat, nebo že hned onemocněli. Chtělo by 

to také nějaký postih, kontroly, ať mají jako dlouhodobě nezaměstnaní jinou alternativu 

neschopnosti. A také aby se jim  to ti doktoři báli dávat. Ze zkušenosti -  když já  přijdu 

k lékaři, že mě bolí záda, tak je  mi doporučena rehabilitace, ale nedostanu neschopenku. 

Náš klient, například nezaměstnaný Rom, který pije, víme, že si žádá o invalidní důchod 

z důvodu, že celý život pije, tak ten neschopenku na záda dostane vždy. Než aby s ním měl 

doktor problémy, tak mu to vždy dá. Toto by se mělo také nějak řešit -  je  to velký problém. 

Často se také setkáváme s tím, je  to hlavně u Romů, že když už nastoupí do zaměstnání, 

jsou tam ani ne měsíc a pak jdou zase na neschopenku, mnohdy bezdůvodně (i na rýmu). 

Klientům i říkám, když už nastoupí konečně do zaměstnání, že jestli onemocní během



zkušební doby, tak že se na ně zaměřím. Protože mi přijde podezřelé, že celý rok byli zdraví 

a okamžikem vstupu do práce jsou nemocní. Ale jelikož ví, že na ně nemám žádné páky, tak 

je  jim  to jedno. Někteří klienti mi přinesou neschopenku, že nemohou do práce a pak je  

vídám nakupovat materiál někde v montérkách. Dělají někde na černo. Je nutno více 

kontrol. Nejen udělování pokut, ale hlavně více kontrol a řešit práci na černo. “

Jak již bylo uvedeno u předchozích otázek, jeden z respondentů navrhuje změnu 

definice dlouhodobě nezaměstnaného. „Ono i dlouhodobá nezaměstnanost je  špatná 

definice, a nezměnili j í  ani v novele zákona. Protože když člověka zaměstnám na jeden 

den., už není dlouhodobě nezaměstnaný. Ač byl třeba 2-3 roky v evidenci ÚP a teď ho 

nikdy zaměstnal jen  na jeden den. Ale těmto lidem se nepodaří napoprvé najít práci, když 

byli tak dlouhou dobu v evidenci. Takže i ta definice v zákoně by se měla změnit. A 

dlouhodobě nezaměstnaný asi bude ten, který v určitém časovém useku strávil více času 

bez práce než s prací. Ale taková definice bohužel není. “

Další z respondentek uvádí jako možné řešení model ze severských států: „ Vím, že 

třeba v severských zemích mají systém, že dávají až 80-90%, nějakou krátkou dobu, že se 

člověk nemusí stresovat nějakým náhlým výpadkem zaměstnání, pak to hodně klesá, 

propad je  opravdu velký (cca 20-40%), takže to člověka motivuje si práci najít. Vidina 

toho, že pak z peněz nemám skoro nic člověka motivuje si práci co nejdříve najít. Zpočátku 

to člověka tolik nestresuje, že přišel o zaměstnání, že nemá peníze. Ale byl by to asi velký 

zásah do státního rozpočtu. I když to by se muselo asi vyčíslit, protože dejme tomu, když 

ten stát vydá nějaké první dva, tři měsíce 80-90% příjmu člověka, a člověk tahle má 

alespoň možnost najít si tu práci, jestli to není třeba efektivnější, než mu půl roku vyplácet 

třeba 40% a pak několik dalších let nějakou podporu. Tento model by byl zajímavý. První 

dva měsíce platit po vzoru severské země více (s nějakým stropem -  nejvyšší možnou 

vyplácenou částkou), nabízet rekvalifikační kurzy atd. “
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Přehled tabulek

Tabulka č. 1 -  Počet uchazečů dle délky evidence a zdravotního znevýhodnění

délka
evidence

počet podíl JZO O Z P O Z Z JZ O  v % O Z P  v % O Z Z  v %

6-12 m 2788 46% 240 384 41 8,6 13,8 1,5
12-18 m 1077 18% 124 198 17 11,5 18,4 1,6
18-24 m 544 9% 66 140 9 12,1 25,7 1,7
nad 24 m 1674 28% 312 460 56 18,6 27,5 3,3

6083 742 1182 123

Legenda k tabulce č. 1
Evidovaní uchazeči jsou v tabulce rozděleni do 3 skupin dle zdravotního znevýhodnění, a to na:

- jiné zdravotní omezení = JZO
- osoby se zdravotním postižením = OZP
- osoby zdravotně znevýhodněné = OZZ.

Přičemž počet 1.182 činí cca 58% ze všech osob se zdravotním postižením (OZP) a počet 123 osob zdravotně 
znevýhodněných (OZZ) cca 65% z celkového počtu evidovaných uchazečů OZZ.

Tabulka č. 2 -  Evidovaní uchazeči dle dosaženého vzdělání

délka
evidence

ZŠ vyuč.
u s o ,
ÚSV VŠ ZŠ

v %
vyuč.
v %

USO, 
ÚSV v %

VS 
v %

6-12 m 485 852 920 409 17,4 30,6 33,0 14,7
12-18 m 209 309 365 140 19,4 28,7 33,9 13,0
18-24 m 133 161 164 66 24,4 29,6 30,1 12,1
nad 24 m 425 540 479 171 25,4 32,3 28,6 10,2

1252 1862 1928 786 20,6 30,6 31,7 12,9

Legenda k tabulce č. 2 
ZŠ = základní škola 
Vyuč. = vyučení
ÚSO = úplné střední odborné vzdělání s maturitou 
ÚSV = úplné střední vzdělání 
VŠ = vysoká škola

Interpretace k tabulce č. 2 dle Zprávy-Praha 2008 uvádí, že mezi evidovanými déle jak půl roku je 1252 
uchazečů se ZŠ, což je:

- 20,6% všech evidovaných uchazečů déle jak půl roku,
- 43% všech evidovaných se ZŠ,
- a cca 50 % tvoří věková kategorie nad 45 let.

Mezi evidovanými déle jak půl rokuje 1862 uchazečů s vyučením, což je:
- 41 % všech evidovaných uchazečů déle jak půl roku,
- 30,6% všech evidovaných s vyučením,
- a cca 63% tvoří věková kategorie nad 45 let.

Mezi evidovanými déle jak půl rokuje 1928 uchazečů s ÚSO, ÚSV což je:
- 36% všech evidovaných uchazečů déle jak půl roku,
- 31,7% všech evidovaných s vyučením,
- a cca 67% tvoří věková kategorie nad 45 let.



Tabulka č. 3 — Rozbor uchazečů evidovaných Tabulka č. 4 — Rozbor uchazečů evidovaných 12—
6—12 měsíců dle věkového složení 18 měsíců dle věkového složení

Rozbor evidovaných 6-12 měsíců
Věk počet podíl %

15-18 let 43 1,5
19-24 let 227 8,1
25-30 let 323 11,6
31-34 let 238 8,5
35-40 let 354 12,7
40-45 let 285 10,2
45-55 let 725 26,0
nad 55 let 593 21,3

Tabulka č. 5 -  Rozbor uchazečů evidovaných 
18-24 měsíců dle věkového složení

Rozbor evidovaných 18-24 měsíců
věk počet podíl %

15-18 let 4 0,7
19-24 let 15 2,8
25-30 let 38 7,0
31-34 let 36 6,6
35-40 let 70 12,9
4045 let 67 12,3
45-55 let 185 34,0
nad 55 let 129 23,7

Rozbor evidovaných 12-18 měsíců
Věk počet podíl %

15-18 let 1 0,1
19-24 let 33 3,1
25-30 let 84 7,8
31-34 let 118 11,0
3540 let 133 12,3
4045  let 132 12,3
45-55 let 311 28,9
nad 55 let 265 24,6

Tabulka č. 6 -  Rozbor uchazečů evidovaných 
nad 24 měsíců dle věkového složení

Rozbor evidovaných nad 24 měsíců
Věk počet podíl %

15-18 let 1 0,1
19-24 let 19 1,1
25-30 let 65 3,9
31-34 let 114 6,8
35-40 let 191 11,4
40—45 let 202 12,1
45-55 let 644 38,5
nad 55 let 438 26,2

Tabulka č. 7 -  Součty evidovaných uchazečů 
podle věku nad 6 měsíců délky evidence

součty podle věku nad 6 měsíců
podíl na 6 083

15-18 let 49 0,8%
19-24 let 294 4,8%
25-30 let 510 8,4%
31-34 let 506 8,3%
3540 let 748 12,3%
4045 let 686 11,3%
45-55 let 1865 30,7%
nad 55 let 1425 23,4%



Tabulka č. 8 -  Aktuální stav situace v oblasti nezaměstnanosti na Úřadě práce hl. m. Prahy, pobočce
Praha 9 k 31.7.20081

Pobočka
ÚPP

Městská část (název nový -  
původní, místní)

Počet
uchazečů
celkem

Počet nově 
evidovaných

Praha 9 773 155

Praha 14 (Kyje) 896 166
Praha -  Dolní Počernice 37 6
C elkem  14 933 172
Praha -  18 Letňany 280 70
Praha -  Makovice 100 22
C elkem  18 380 92
Praha -  19 Kbely 87 18

V PRAZE Praha -  Satan ice 30 6
9 Praha -  Vinoř 55 10

C elkem  19 172 34
Praha -  20 Horní Počernice 250 62
Praha -  21 Újezd nad Lesy 136 32
Praha -  Běchovice 31 2
Praha -  Klánovice 41 9
Praha -  Koloděje 28 5
C elkem  21 214 35
C E L K E M  P R A H A  9 2593 471

Tabulka ě. 9 - Výdaje na politiku zaměstnanosti (v tis. Kč)2

Výdaje na PZ
1. pololetí 
roku 2007

1. pololetí 
roku 2008

výdaje na politiku zaměstnanosti celkem (PZ) 541 526 580 635
z toho na pasivní politiku (PPZ) 299 593 296 107

podíl PPZ na PZ v % 55,3 51
na aktivní politiku (A PZ ) včetně ESF 101 218 121 873
podíl APZ na PZ v % 18,7 21
na aktivní politiku (APZ) bez ESF 14 699 13 867
podíl APZ na PZ v % bez ESF ____ 2J 2,4
Podpora zaměstnávání O Z P  - příspěvek dle 

§78zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 133 403 150 647
podíl podpory zaměstnávání OZP na PZ v % 24,6
Insolvence 7 314 26
podíl insolvence na PZ v % 1,4 12 008

1 http://portal.mpsv.cz/sz/local/ab info/statist
2 Zpráva o situaci na trhu práce v Praze -  1. pololetí 2008; Úřad práce hl. m. Prahy, Praha 2008 -  str. 73-74

http://portal.mpsv.cz/sz/local/ab


Tabulka č. 10 -  Výdaje na APZ dle jednotlivých nástrojů včetně závazků z minulého období (v tis. Kč)
v 1. pol. 2007 a 1. pol. 2008

Nástroj A P Z l.pol. 2007 l.pol.2008

VPP 2 142 2 554
SUPM zřízené a vyhrazené zaměstnavateli 4 788 3 716
SÚPM zřízené uchazeči o zaměstnání - SVČ 55 60
CHPD a CHPM vytvořené pro OZP 0 0
CHPM -  SVČ vytvořené pro OZP 0 0
Příspěvek na provozní náklady CHPD, CHPM 
a CHPM - SVČ vytvořené pro OZP 4 560 5 492
pracovní rehabilitace 0 61
Rekvalifikace, poradenské aktivity 2 297 1 984
překlenovací příspěvek 0 0
příspěvek na dopravu zaměstnanců 0 0
příspěvek na zapracování 0 0
příspěvek při přechodu na nový podnikatelský 
program 0 0

Cílené programy k podpoře zaměstnanosti § 
120 854 0

programy tvorby nových pracovních míst 0 0
projekty ESF 86 519 108 006
převody do rezervních fondů ÚP 0 0
převody do fondů organizačních složek státu 
(OSS) 0 0

ostatní (semináře, expertízy apod) 0
projekty ESF  - O P L Z Z  - V P P 0 0
celkem 101 217 121 873

Tabulka č. 11 - Příspěvky poskytované v rámci A P Z

nástroj A P Z  
(celkový počet podpořených osob)

1. pololetí 
2007

1. pololetí 
2008

osoby s příspěvkem
překlenovací příspěvek 0 0
příspěvek na zapracování 0 0
příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program 0 0
příspěvek na provozní náklady CHPD, CHPM 
a CHPM - SVČ vytvořené pro OZP 340 241

projekty ESF 4 440 4335
příspěvek na dopravu

počet zaměstnavatelů 0 0
počet zaměstnanců 0 0



Tabulka č. 12 - Alokace prostředků z ESF (období 2004-2006) v EUR

2004 2005 2006 Celkem

OPRLZ 74 308 763 106 433 869 138 076 651 318 819 283
JPD Cíl 3 19211 006 19 595 226 19 987 131 58 793 363
EQUAL 7 618 158 10 698 543 13 784 228 32 100 929
Celkem za programy 101 137 927 136 727 638 171 848 010 409 713 575

Tabulka č. 13 - Alokace prostředků z národních zdrojů - státní rozpočet (období 2004-2006) v E U R

Státní rozpočet 2004 2005 2006 Celkem
OPRLZ 24 148 941 34 588 992 44 872 299 103 610 232
JPD Cíl 3 16 641 008 16 973 827 17 313 305 50 928 140
EQUAL 2 817 677 3 956 996 5 098 278 11 872 951
Celkem za programy 43 607 626 55 519 815 67 283 882 166 411323

Tabulka č. 14 - Alokace prostředků z národních zdrojů - místní rozpočet3 (období 2004 -2006) v E U R

Místní rozpočet 2004 2005 2006 Celkem
OP RLZ 0 0 0 0

JPD Cíl 3 - hl. m. Praha 2 569 998 2 621 399 2 673 826 7 865 223
EQUAL 0 0 0 0

Celkem za programy 2 569 998 2 621 399 2 673 826 7 865 223

Tabulka č. 15 -  Počet realizovaných projektů ve čtyřech výzvách a jejich finanční objem

T.ibiitk.i č. A.1:

G S  opatřeni 1.1 -1., 2.. 3. a 4. výzva

Rozpočet GS celkem 295 533 738 100%
Vyplaceno 1. pololetí 2008 70 735 592

65%Vyplaceno celkem 192 125 439

Přijaté projektové žádosti -celkem 230 100%
Realizované grantové projekty - celkem 92 40%

Počet podpořených osob - cíl1 3 353 100%
Počet podpořených osob k 30.6.20081 7 878 235%

Počet účastníků kurzů - cíl2 2 923 100%
Počet účastníků kurzů k 3Q.6.20082 4 713 161%

Vysvětlivky k tabulce č. 15
1) počet podpořených osob uvedený v tabulkách je celkový počet účastníků projektů, kteří získali jakoukoli 

formu podpory, přičemž je započítá každá podpora poskytnutá jednotlivým účastníkům;
2) počet účastníků kurzů uvedený v tabulkách je celkový počet účastníků projektů, kteří se zapsali do kurzů 

nabízených v rámci příslušného grantového projektu.

3 Místní rozpočet - pouze u JPD Cíl 3 z rozpočtu hlavního města Prahy



Tabulka č. 16 - Počet vybraných a realizovaných projektech v jednotlivých výzvách v opatření 1.1

opatření

1. výzva 2. výzva 3. výzva 4. výzva celkem
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1.1 3 3% 9 10% 22 24% 58 63% 92 100%

Tabulka {. 17 - Informace o počtu vybraných a realizovaných grantových projektech v jednotlivých 
výzvách v opatření 2.1

opatření 1. výzva 2. výzva 3. výzva 4. výzva celkem

2.1 19 36 38 29 122

Tabulka č. 18 - Přehled schválených projektů přímého přidělení

Počet projektů přímého 
přidělení

Schválená podpora (mil. 
Kč)

Opatření 2.1 5 137,4
Opatření 3.1 7 93,7
Opatření 3.2 0 0

Opatření 4.3 V rámci opatření není určený 
konečný příjemce.

“

Celkem 12 231,1

Tabulka č. 19 - Srovnání projektů v době realizace a ve výši rozpočtu v Kč

Projekt Posílení zaměstnatelnosti 
a zaměstnanosti osob 

vyžadujících zvláštní péči v 
reálných podmínkách pražského 

trhu práce

Projekt Aktivizace pracovního 
potenciálu sociálně 

znevýhodněných občanů

Doba realizace 4.12.2007-31.08.2008 1 .5 .2 0 0 6 -3 1 .8 . 2008
Rozpočet projektu v 
Kč 1 996 344 84 999 089



Tabulka č. 2 0 -  Seznam bariér s ohledem na kvalitu projektů

Identifikovaná bariéra Dopady na výkonnost opatření
Nízká zkušenost žadatelů s 
ekonomikou projektů

Účastníci se shodli, že palčivým místem v oblasti vývoje projektů 
žadateli je oblast návrhu rozpočtu a jeho strukturování. Mnoho 
projektových žádostí vykazuje základní neznalosti žadatele v oblasti 
rozpočtování.

Projekty jsou formálně 
uspokojivé na úkor obsahu

Toto slabé místo bylo opakovaně diskutováno a objevuje se i v 
identifikaci možných rizik analýzy SWOT. Se postupujícím 
zvyšováním povědomí potenciálních žadatelů o formálních 
požadavcích programu jsou projekty zpracované lépe po formální 
stránce, zpracování projektu po obsahové stránce je kvalitativně nižší. 
Dle našeho názoru dochází k profesionalizaci žadatelů pouze s 
ohledem na „zúřadování“ žádosti. Kvalita projektů zůstává stejná, jen 
nízká kvalita projektu (jeho zpracování po obsahové stránce) 
v prostředí kvalitnějšího zpracování formálních kritérií vynikne.

Projekty řeší jiné institucionální 
potřeby

Tuto slabou stránku označujeme z pohledu analýzy SWOT jako 
rizikovou slabou stránku. To znamená, že bude li její výskyt růst, 
program by se mohl stát jen zdrojem financování stávajících aktivit 
organizací. Existuje tu zřetelná vazba na tvrzení hodnotitelů, že řada 
projektů má snahu získat „vybavení“ nebo za financovat již běžící 
službu.

Projekty nemají zajištěnou vlastní 
udržitelnost

Z diskuze fokusní skupiny vyplynulo, že udržitelnost je jedním z 
kritických míst projektů, které byly hodnoceny. Rozlišovali přitom 
udržitelnost produktu projektu, kde neshledávali problém a 
udržitelnost projektu, tedy aktivit vedoucích k naplnění cílů (a tím 
jejich opakovatelnost).

Projekty neobsahují analýzu 
skutečné poptávky cílových 
skupin

Podle našeho názoru tato slabá stránka je pro úspěch projektů (a 
programu) naprosto vitální. Hodnotitelé opakovaně potvrdili, že větší 
část projektů neobsahuje skutečnou analýzu poptávky cílových skupin. 
Žadatelé se spokojují s citováním analýz poptávky ze strategických 
dokumentů, což je jistě chvályhodné, leč takto vymezená analýza 
neidentifikuje vztah klient -  služba v konkrétním projektu a nedává 
záruku, že se cílová skupina skutečně zapojí.

Příliš silná váha některých kritérií 
(návaznost na strategické 
dokumenty)

Specificky účastníci fokusní skupiny identifikovali kritérium „vazba 
na strategické dokumenty“. Z pohledu účastníků váha tohoto kritéria 
nereflektuje vysoký počet různých strategií v oblasti rozvoje lidských 
zdrojů na národní, regionální i sektorové úrovni. Vhodným řešením se 
jeví buď bližší navázání kritéria na klíčový strategický dokument, 
anebo - a to je z pohledu evaluátora pro podporu udržitelných projektů 
a zvýšení absorpce prostředků ze strukturálních fondů důležitější -  
navázání na specifické části těch strategických dokumentů, které 
vymezující principy dobré praxe pro podporu místních iniciativ, 
partnerství čí síťování.

Nedostatečná možnost reflexe 
hodnocení pro zvýšení kvality 
projektu žadatelem

Účastníci fokusní skupiny hodnotili možnost seznámit se s výsledky 
hodnocení různě. V některých případech žadatel získal hodnocení bez 
problému, v některých „prý“ ZS tyto informace neposkytuje. V 
každém případě ale dle účastníků fokusní skupiny je třeba systémově 
umožnit „učit se“ z vlastních chyb a tím zabránit demotivaci žadatelů, 
kteří neuspěli a nevědí proč.



Tabulka č. 21 - Důvody nižšího výkonu opatření dle respondentů a jejich vliv na výkonnost opatření

Identifikovaná bariéra Dopady na výkonnost opatření

Nízký zájem potenciálních 
předkladatelů o podporu z 
programu

V rámci realizace programu byly vyhlášeny již 2. výzvy pro 
předkládání projektů. Obecně lze konstatovat, že z pohledu ÚPP je 
větší zájem ze strany potenciálních žadatelů o opatření 4.1 v 
porovnání s opatřením 1.1. Zkušenosti ÚPP potvrzují, že podnikatelé 
obrazně řečeno vnímají opatření 4.1 jako „udělat něco pro sebe“, 
zatímco opatření 1.1 „udělat něco pro trh práce“.

Opatření 1.1 jak jej definuje 
Dodatek programu nedostatečně 
vystihuje problematiku trhu práce 
hl. m. Prahy

Specifika trhu práce v hl. m. Praze a jeho podpora v rámci JPD3 (v 
porovnání např. s programem OPRLZ) není ze strany MPSV 
dostatečně oceněna. Specifika trhu práce nejsou dle pracovníků ÚPP 
dostatečně do programu promítnuta. Nutno poznamenat, že ex-ante 
hodnocení programu tuto skutečnost neuvádí.

Národní projekty v opatření 1.1 
doposud nejsou v realizaci

ÚPP předpokládá podpis smlouvy k národnímu projektu opatření 1.1 
v únoru roku 2006.

Žadatelé tvoří záměry projektů 
bez seznámení s podmínkami 
programu

Řada žadatelů projekt připravuje bez nutného seznámení se s 
podmínkami programu nebo podmínky zjišťuje prostřednictvím 
telefonických dotazů u pracovníků odboru, to se ostatně ukazuje i v 
realizační fázi projektů

Požadavky jednotlivých 
dokumentů programu nejsou ve 
vzájemném souladu

Požadavky některých dokumentů nejsou ve vzájemném souladu. Jako 
palčivý příklad byl uveden nesoulad požadavků Benefit -  Monitoring 
a Pokynů pro příjemce v oblasti vykazování monitorovacích 
ukazatelů.

Tabulka {. 22 - Problémová/úzká místa v oblasti Monitorovacího systému JPD  3

Slabé místo Doporučení Termín

Ve stávajícím systému nemají ZS přehled o 
celkové situaci realizace JPD 3, mají 
přehled pouze o jimi administrované části 
JPD 3. Pouze ŘO JPD 3 má ucelený 
pohled na realizaci programu.

V rámci každého programu provozovat 
pouze jediný informační systém (s jediným 
zhotovitelem), do kterého budou zadávat 
data všechny ZS/KP a tím budou mít i 
přehled o celkové realizaci programu.

2007-2013

Systém ukazatelů/indikátorů je značně 
předimenzován, indikátorů a ukazatelů je 
příliš velké množství.

S využitím „Národního číselníku 
indikátorů“ maximálně zjednodušit systém 
indikátorů a ukazatelů.

2007-2013

Existuje podezření, že z důvodu 
neporozumění ukazatelům/indikátorům 
žadatelé své cíle prostřednictvím ukazatelů 
občas podhodnocují či nadhodnocují.

Sjednotit definice indikátorů v rámci 
celého programu, vyjasnit jejich agregaci. 
Provádění kontrol na místě k eliminaci 
podhodnocení či nadhodnocení.

3Q/2006

Tabulka č. 23 - Problémová/úzká místa v oblasti systému implementace JPD  3

Slabé místo Doporučení Termín

Problematická kvalita hodnotitelů projektů, 
evidovaných v aplikaci Centrální databáze 
hodnotitelů chybí sdílení informací v 
oblasti např. spolupráce s hodnotitelem, 
kvalita odevzdávaných posudků apod.

Detailněji rozpracovat Centrální databázi 
hodnotitelů na základě požadavků 
vyhlašovatelů výzev. Uvádět u 
jednotlivých hodnotitelů takové informace, 
které potřebují vyhlašovatelé výzev (jako 
např. detailní odborný profil hodnotitele, 
certifikace ze školení hodnotitelů apod.). 
Zvážit nastavení systému hodnocení 
kvality a spolupráce s jednotlivými

3Q/2006



hodnotiteli.
Ve stávajícím nastavení implementačního 
systému není zaručena dostatečná 
koordinace kontrolních činností v systému 
implementace

Založit pracovní skupinu na koordinaci 
kontrol, aby nedocházelo ke střetu 
jednotlivých kontrolních útvarů na jednom 
místě ve stejnou dobu (především u 
Konečných příjemců a u Konečných 
uživatelů) a nebo k často opakovaným 
kontrolám zaměřující se na již dříve 
kontrolované oblasti, u kterých nebyla 
identifikována závažná zjištění.

2Q/2006

Tabulka č. 24 - Problémová/úzká místa ovlivňující oblast věcného a finančního pokroku realizace JPD
3

Popis slabého místa/ problému Formulace doporučení
Termín
provedení

Nízké povědomí o možnostech pomoci z 
fondů EU u zaměstnanců soukromého 
sektoru v porovnání se sektorem veřejným.

V rámci revize komunikační strategie posílit 
nástroje zaměřené na podnikatelský sektor

2Q/2006

Pomoc z fondů EU je více spojována s 
oblastmi ekologie, dopravy a cestovního 
ruchu než se zvýšením 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti či 
zvýšením rovnoprávnosti žen a mužů.

V rámci revize komunikační strategie posílit 
nástroje propagující plánované přínosy v 
„podceňovaných“ oblastech s využitím 
příkladů „dobré praxe“

2Q/2006

Struktura především na internetu 
poskytovaných informací o dosavadní 
spolupráci ČR  s EU při rozvoji vlastního 
regionu, o možnostech čerpání z fondů 
poskytovaných informací je hodnocena 
veřejností jako nepřehledná, málo konkrétní 
a nízko srozumitelná.

Provést revizi struktury a obsahu www 
stránek projektu, rozčlenit obsah na část 
„propagační“ a část odbornou

2Q/2006

Nižší kvalita projektových žádostí se 
projevuje častěji u malých předkladatelů, 
přičemž je zřejmá nízká zkušenost žadatelů 
s ekonomikou projektů

V rámci informačních aktivit při 
vyhlašování výzvy zavést pro uvedenou 
skupinu předkladatelů možnost konzultací 
zaměřených na problémovou oblast, 
proškolit pracovníky poradenství 
v problémových oblastech a ve způsobu 
podávání informací cílové skupině.

2Q/2006

Hodnocené projekty řeší jiné institucionální 
potřeby, nikoli skutečné potřeby cílových 
skupin, neobsahují analýzu skutečné 
poptávky cílových skupin, část žadatelů je 
vedena možností získat prostředky na 
vybavení, což vede k předkládání i projektů 
mimo základní poslání organizace

V rámci informačních a vzdělávacích aktivit 
při vyhlašování výzvy zaměřit pozornost 
předkladatelů na zjišťování poptávky 
cílových skupin

2Q/2006

Z pohledu předkladatele projektu není 
zabezpečena dostatečná možnost reflexe pro 
zvýšení kvality vyřazeného projektu.

Připravit systém podávání zpětné vazby 
neúspěšným žadatelům s doporučeními k 
úpravě projektu umožňujícímu jeho větší 
úspěšnost

2007-13

U projektů v oblasti soc. služeb je velice 
obtížné zajistit udržitelnost bez dalších 
dotací, proto se často u NNO objevuje 
snaha zajistit
udržitelnost projektu zpoplatněním služeb 
po jeho skončení

V návaznosti na připravovaný zákon o 
sociální pomoci vymezit a zohlednit tuto 
možnost do metodických pokynů pro 
hodnotitele jako akceptovatelnou

2007-13

Žadatelé často nadsazují rozpočet projektu 
s cílem dosáhnout maximální částky, kterou 
daná výzva umožňuje a v některých

Připravit metodiku pro žadatele s cílem je 
naučit vázat rozpočet projektu na aktivity a 
výstupy. Tuto metodiku doporučit jen nad

2007-13



případech je obtížné odhalení případného 
nadsazení rozpočtových položek. Samotný 
rozpočet projektu v žádosti je bez přímých 
vazeb na částky uváděné jako náklady na 
jednotlivé aktivity

rámec povinných údajů BENEFIT jako 
nepovinnou.

Partnerství u projektů je často 
netransparentní
s ohledem na úlohy partnerů a jejich vstupy, 
dochází k zařazování skrytých dodavatelů, 
komplikovaná je identifikace rozpočtových 
položek ve vztahu k partnerům

Vypracovat metodickou příručku pro 
„partnerství“ na projektové úrovni (upravit 
strukturu rozpočtu v členění i na partnery).

2Q/2006

Podpora systémových a národních projektů 
není vnímána jako dostatečná

Monitorovat vývoj a podporovat kvalitní 
přípravu systémových a národních projektů 
s ohledem na jejich významný podíl na 
čerpání alokace a tím i jejich vyšší 
rizikovost než je tomu u malých projektů.

2Q/2006

Eliminace rizik spojených s nevyčerpáním 
alokace opatření 1.1

Připravit modelový projekt pro opatření 1.1 
a připravit cílený marketing opatření u 
cílových skupin ve specifických cílech, 
které nejsou dostatečně pokryty 
projekty

2Q/2006

Tabulka č. 2 5 -  Počet respondentů výzkumu v jednotlivých skupinách

Slo že n í
RESPONDENTŮ

Skupina 1. Skupina 2. Skupina 3. Skupina 4.

- opatření 2 .1 ,4krát
- opatření 1.1, 3krát

- ředitelka pobočky 
úřadu práce
- vedoucí oddělení 
poradenství a 
zprostředkování ÚP
- vedoucí oddělení 
doplňkové péče 
(hmotná nouze)
- vedoucí oddělení 
sociální prevence
- vedoucí odboru 
sociálních věcí a 
zdravotnictví, 2krát

zprostředkování 
zaměstnání (ÚP)
- rekvalifikace a 
projekty ESF (ÚP)

pracovnice 
oddělení pomoci 
v hmotné nouzi, 
3krát
- sociální kurátor, 
2krát

- ÚP hl. m. Prahy, 
oddělení
implementace ESF
- MHMP, odbor 
fondů EU

Osob celkem 7 6 7 3
23

Tabulka č. 2 6 -  Rozdělení respondentů dle P O H L A V Í

POHLAVÍ Skupina 1. Skupina 2. Skupina 3. Skupina 4. Celkem

Ž E N Y 5 4 5 - 14

M U Ž I 2 2 2 3 9

Osob celkem 7 6 7 3 23



Tabulka č. 27 -  Rozdělení respondentů dle VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

V ě k o v é  k a t e g o r ie Skupina 1. Skupina 2. Skupina 3. Skupina 4. Celkem
do 30 let 2 1 3 2 8
30-40 let 1 2 3 1 7
40-50 let 1 1 - - 2
nad 50 let 3 2 1 - 6
Osob celkem 7 6 7 3 23

Tabulka č. 28 -  Rozdělení respondentů dle NEJVYŠŠÍHO DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ

NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ 
VZDĚLÁNÍ

Skupina 1. Skupina 2. Skupina 3. Skupina 4. Celkem

střední s maturitou - 2 4 - 6

vyšší odborné 1 - 2 - 3

vysokoškolské 6 4 1 3 14

Osob celkem 7 6 7 3 23

Tabulka č. 29 -  Složení oborů či zaměření studia u respondentů se středoškolským vzděláním 
s maturitou

střední s maturitou -  zaměření/ obor Počet osob
Sociálnč-právní 1
Sociální vychovatelství 1
Ekonomické 2
Zahradnické 1
Technické (konstrukce a tvorba nábytku a interiérů) 1
Celkem osob 6

Tabulka č. 30 -  Složení oborů či zaměření studia u respondentů s vyšším odborným vzděláním

vyšší odborné — zaměření/ obor Počet osob
Sociálně-právní 3

Celkem osob 3

Tabulka č. 31 -  Složení oborů či zaměření studia u respondentů s vysokoškolským vzděláním

vysokoškolské -  zaměření/ obor Počet osob
Sociální práce 5
Sociologie 1
Sociální geografie 1
Speciální pedagogika 1
Pedagogika 1
Ekonomické 2
Technické 3
Celkem osob 14



Tabulka č. 32 -  Rozdělení respondentů v jednotlivých skupinách do kategorií dle délky praxe v jejich 
současném zaměstnání

DÉLKA PRAXE 
V SOUČASNÉM 
ZAMĚSTNÁNÍ

Skupina 1. Skupina 2. Skupina 3. Skupina 4. Celkem

do 2 let 1 - 2 1 4
2-5 let 1 1 1 2 5
5-10 let I 2 4 - 7
nad 10 let 4 3 - - 7
Osob celkem 7 6 7 3 23

Tabulka č. 33 -  Rozdělení počtu realizovaných projektů v rámci opatření 1.1 a 2.1 a počet respondentů 
spadajících do skupiny 1. a reprezentujících daný projekt

Opatření realizovaného ESF  projektu Počet osob
Opatření 1.1 - Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a 
zájemců o zaměstnání 3

Opatření 2.1 - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 4

Celkem osob 7

Tabulka č. 34 - Konkrétní cílové skupiny jednotlivých projektů v opatřeních 1.1 a 2.1, které 
respondenti reprezentovali

Cílové skupiny realizovaných projektů
Počet

projektů/osob

Opatření 1.1

zaměstnavatelé, kteří uvolňují své zaměstnance a rozhodli se 
k aktivní pomoci při vyhledání jejich nového pracovního uplatnění, 
tak zaměstnanci, kteří již jsou bezprostředně ohroženi ztrátou 
zaměstnání, tak i uchazeči z úřadů práce, kteří aktivně své 
uplatnění v práci hledají.

1

osoby dlouhodobě nezaměstnané či dlouhodobou nezaměstnaností 
ohrožené (velmi obtížně umístitelní jedinci na pražském trhu 
práce)

1

mladí nezaměstnaní do 30 let věku evidovaní na úřadech práce, 
zájemci a uchazeči o zaměstnání (nemuseli být dlouhodobě, 
nesměli být samostatně výdělečně činní, mohly to být i matky na 
konci rodičovské dovolené, které měly před nástupem do práce)

1

Opatření 2.1

osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu sociální 
situace a osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu 
ztráty nebo absence pracovních návyků (ztížený přístup na trh 
práce z důvodu své obtížné sociální situace - záznam v rejstříku 
trestů, bezdomovectví, a nekonkurenceschopných pracovních 
návyků

2

osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu sociální 
situace a poskytovatelé sociálních služeb 1

osamělé a sociálně znevýhodněné matky vyžadující pomoc v 
uplatnění na trhu práce 1

Celkem projektů/osob 7



Tisková zpráva ze dne 18. prosince 2008

Ministři práce a sociálních věcí EU 
hledali odpověď na dopady finanční krize

Aktivní politika zaměstnanosti, flexibilní pracovní trh a celoživotní vzdělávání jsou 
tou správnou odpovědí na dopady finanční krize v sociální oblasti. To během 
setkání ministrů Evropské unie v Bruselu dne 17. prosince zdůraznil náměstek 
ministra práce a sociálních věcí Michal Sedláček.
„Při posuzování konkrétních opatření bude nutné také zohlednit rozdílnou situaci 
v jednotlivých členských zemích,“ řekl Sedláček. „Současná ekonomická situace 
by nás tedy namísto krátkodobých řešení měla nutit k urychlené implementaci 
dlouhodobé plánovaných strukturálních reforem," dodal. Podle něj by měla 
Evropa odpovědět na finanční krizi zejména strategií flexijistoty, tedy přechodem 
od ochrany pracovních míst k ochraně zaměstnanosti a zaměstnatelnosti.

Právě naplňování konceptu flexijistoty bude jednou z hlavních priorit 
nadcházejícího českého předsednictví EU v oblasti práce a sociálních vécí. Další 
prioritou bude mobilita pracovních sil, včetně úplného uvolnění pracovního trhu ve 
všech členských státech.

Ministři si vyslechli informaci o zprávé o uplatňování přechodných období na volný 
pohyb pracovníků vůči „novým“ členským státům, kterou vypracovala Evropská 
komise na žádost členských zemí na základě iniciativy ministra práce a sociálních 
vécí Petra Nečase. Podle zprávy volný pohyb pracovníků jednoznačně prospívá 
ekonomickému růstu, zvyšuje konkurenceschopnost EU v globální ekonomické 
soutěži, nezvyšuje nezaměstnanost a nezatěžuje sociální systémy.

Ministři také diskutovali o hlasování Evropského parlamentu o směrnici o 
některých aspektech pracovní doby. Ta stanovuje mimo jiné základní limity 
pracovní doby a odpočinku zaměstnanců. Členské státy po nékolika letech 
jednání dosáhly těžce vydobyté dohody v červnu, ale Evropský parlament dnes 
(17/12) schválil smérnici ve znění, která jde za rámec tohoto kompromisu.

Znamená to, že právě české předsednictví se bude snažit sladit názor členských 
států a parlamentu v takzvaném dohodovacím řízení. „Bude to složité, ale jsme 
připraveni hledat kompromis. Záleží na tom, zda k dohodě bude vůle ze strany 
Evropského parlamentu. Rada je k ní připravena,“ řekl náměstek Sedláček.

Jiří Sezemský 
vedoucí oddělení styků s veřejností

Ministerství 
Jiří Sezems

sociálních vécí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
cí odděleni styku s veřejností, tel.: 221 922 809


