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Abstrakt 

Aktivní politika zaměstnanosti je široce využívaným nástrojem, který slouží ke zvýšení 

efektivity trhu práce a řádné zaměstnanosti. Její skutečné dopady na situaci na trhu práce 

však nejsou jednoznačné. I přes rozsáhlou literaturu zabývající se efektivitou nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti (APZ) neexistuje jednoznačný závěr o tom, které programy aktivní 

politiky zaměstnanosti jsou účinné a do jaké míry. Efektivita aktivní politiky zaměstnanosti 

totiž závisí na mnoha okolnostech včetně charakteristik daného nástroje a charakteristik trhu 

práce, na kterém je implementován. Rozhodnutí ohledně míry využívání příslušných nástrojů 

APZ by tedy měla být založena na kvalitní a systematické evaluaci dopadů těchto nástrojů 

v podmínkách příslušného trhu práce. V České republice není prozatím systém pravidelného 

hodnocení aktivní politiky zaměstnanosti zaveden, potřeba hodnocení programů APZ je však 

v situaci současné hospodářské krize ještě závažnější. 

Diplomová práce nabízí teoretickou i empirickou analýzu efektivity aktivní politiky 

zaměstnanosti. Teoretická analýza představuje ucelený model trhu práce, který vychází 

z poznatků dosavadní literatury a umožňuje identifikovat makroekonomické efekty 

programů aktivní politiky zaměstnanosti na agregátní veličiny trhu práce. Druhá část práce 

představuje empirickou analýzu makroekonomických efektů programů APZ v krajích České 

republiky. Výsledky empirické analýzy prokázaly přítomnost negativních efektů na míru 

celkové nezaměstnanosti v případě rekvalifikačních programů, programů společensky 

účelných pracovních míst a programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu. 

Velikost nalezených efektů je však relativně malá a u programů veřejně prospěšných prací 

nebyla prokázána přítomnost žádných signifikantních efektů na míru celkové 

nezaměstnanosti. Přestože jsou výsledky této analýzy v souladu s dosavadním výzkumem 

efektivity nástrojů APZ, diplomová práce zdůrazňuje potřebu dalšího výzkumu efektivity 

programů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice.  

  



 
 

Abstract 

Active labour market policy is a widely used labour market intervention, which should 

increase the efficiency of labour market and help increase regular employment. However, its 

real impacts on labour market conditions are ambiguous. Although the literature concerning 

effectiveness of active labour market policy (ALMP) measures is extensive, there is no 

conclusive evidence regarding which ALMP measures are efficient and to what extent. The 

effectiveness of active labour market policy depends on many circumstances including 

characteristics of a given measure and conditions on a given labour market. Therefore, 

decisions regarding implementation of ALMP measures should be based on high-quality and 

systematic evaluation of impacts of these measures in the given labour market. In the Czech 

Republic there is no regular system of active labour market policy evaluation, but the need 

of evaluation is even more serious in the current economic crisis. 

   The thesis offers both theoretical and empirical analysis of the active labour market 

policy effectiveness. Theoretical analysis introduces a comprehensive labour market model, 

which results from findings of existing literature and enables us to identify macroeconomic 

effects of ALMP measures on aggregate labour market situation. Second part of this thesis 

introduces an empirical analysis of macroeconomic effects of ALMP measures in the Czech 

Republic regions. Results of this analysis show that training measures, subsidised 

employment and measures financed from the EU Structural Funds do have negative effects 

on total jobless rate. The magnitude of these effects is however relatively small and for 

direct job creation schemes there were no significant effects found. Although these results 

are in accordance with relevant evaluation literature, the thesis emphasizes the need of 

further research of active labour market policy effectiveness in the Czech Republic. 
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Úvod 

 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) je pojmem zahrnujícím všechny vládní 

programy, které zasahují do přirozeného fungování trhu práce s cílem pomoci 

nezaměstnaným v jejich opětovném začlenění na trh práce. Historický počátek těchto 

programů můžeme hledat v období světové hospodářské krize třicátých let 20. století. 

Míra nezaměstnanosti byla v té době neúnosně vysoká, a tak došlo k prvním státním 

zásahům za účelem poskytnutí pracovních příležitostí a pomoci nezaměstnaným v 

překonání nepříznivých dopadů ztráty zaměstnání. V té době se jednalo především o 

programy veřejně prospěšných prací, další typy a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

se vyvinuly až později.  

V devadesátých letech 20. století se aktivní politika zaměstnanosti stala podstatným 

nástrojem regulace trhu práce. Stabilně vysoká a stále rostoucí míra nezaměstnanosti 

vedla ke vzniku studie OECD (1994), která poskytovala souhrnnou analýzu trhu práce 

v členských zemích i konkrétní doporučení vedoucí ke snižování vysoké nezaměstnanosti. 

Jedním z doporučení této známé studie bylo i zvýšení využívání nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti jako prostředku boje se strukturální nezaměstnaností. Toto doporučení 

vycházelo z poznatku, že samotná pasivní politika zaměstnanosti (zejména v případě 

štědrých dávek v nezaměstnanosti) má spíše negativní dopady na délku nezaměstnanosti 

(Burda, Layard a Pissarides, 1988). Naproti tomu aktivní politika může poskytnout nástroje 

vedoucí ke snížení dlouhodobé nezaměstnanosti a zlepšení funkčnosti trhu práce 

(Jackman et al., 1990).  

Závažnost problému nezaměstnanosti vedla v oblasti ekonomické teorie i empirie 

k velké expanzi studií zabývajících se aktivní politikou zaměstnanosti. Ukázalo se však, že 

ne všechny programy aktivní politiky jsou úspěšné v boji s nezaměstnaností.1 V dnešní 

době proto sice existuje rozsáhlá literatura mapující efekty aktivní politiky zaměstnanosti, 

většina studií však neposkytuje jednoznačné výsledky, které by bylo možné obecněji 

                                                           
1
 Literatura často poukazuje zejména na neefektivitu programů přímé tvorby pracovních míst a 

subvencovaných zaměstnaní, které mohou vést k tomu, že jen nahrazují pracovní místa řádného trhu práce 
(např. Martin a Grubb, 2001; Kluve a Schmidt, 2002). Pracovními místy řádného trhu práce rozumíme místa, 
která vznikla bez regulatorních či jiných zásahů státu, kde zásahy státu rozumíme především programy APZ 
podporující nebo vytvářející pracovní místa. Případnou neefektivitou podobných programů se podrobněji 
zabýváme v kapitole 3. 
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aplikovat. Každý realizovaný program APZ je totiž svým způsobem jedinečný a jeho 

dopady jsou závislé na charakteristikách daného programu a specifických podmínkách 

konkrétního trhu práce.  

V České republice se touto problematikou zabývá především Výzkumný ústav práce 

a sociálních věcí (Sirovátka a Kulhavý, 2007; Sirovátka a Kulhavý, 2008; Sirovátka et al., 

2003). Zvlášť je třeba zmínit, že v roce 2007 byla v rámci projektu Institut trhu práce 

vytvořena na domácí poměry poměrně komplexní studie efektivity nástrojů APZ v České 

republice.2  

Studie efektivity aktivní politiky zaměstnanosti se dělí do dvou základních skupin a 

to na studie mikroekonomické a makroekonomické. Mikroekonomické studie odhadují 

velikost efektů programů APZ na jedince.3 Potýkají se však s problémem určení toho, co 

by se stalo s účastníky programu, pokud by se programu nezúčastnili. Vzhledem k tomu, 

že tento stav nenastal (jedná se o stav hypotetický), je nutné nalézt způsob, jak tento stav 

co nejlépe aproximovat. Tato aproximace se dále porovnává se skutečným postavením 

účastníka programu na trhu práce po jeho absolvování a rozdíl mezi nimi je výsledkem 

mikroekonomické analýzy dopadu daného nástroje APZ. 

Z metodologického hlediska existuje několik základních přístupů, které můžeme 

využít pro evaluaci mikroekonomických dopadů APZ (Blundell a Dias, 2008). Tyto přístupy 

se dělí na experimentální a neexperimentální. Experimentální metody porovnávají cílovou 

skupinu (účastníky programu) se skupinou kontrolní (vytvořenou z uchazečů o daný 

program, kteří však do programu nebyli zařazeni), přičemž obě skupiny mají v průměru 

shodné individuální charakteristiky. Efektivita programů APZ je pak určena na základě 

porovnání průměrné výše mzdy, nebo postavení na trhu práce cílové a kontrolní skupiny 

po skončení programu (s jistým časovým odstupem).  

Experimentální metody jsou kvalitním nástrojem hodnocení efektivity APZ, bohužel 

jsou však často náročné na realizaci. Mezi hlavní problémy této metody patří nedostatek 

                                                           
2
 Jedná se o výstup z klíčové aktivity č. 3 Vyhodnocení účinnosti využívání jednotlivých nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti a možnosti propojení národních programů aktivní politiky zaměstnanosti s programy 
OP RLZ projektu Institut trhu práce (ITP), který byl realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR spolu 
s Národním vzdělávacím fondem a vybranými úřady práce (Institut trhu práce, 2007b-d). 

3
 Přehled současné literatury, která zkoumá mikroekonomické efekty APZ poskytuje např. Kluve (2006). 
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jedinců ochotných účastnit se takového experimentu a neochota příslušných úřadů 

umožnit provedení těchto experimentů. Z etického hlediska může být takovýto způsob 

evaluace programů APZ považován za nevhodný, protože vytvoření kontrolní skupiny ve 

své podstatě zamezuje některým uchazečům o daný program APZ se tohoto programu 

zúčastnit.  

V případě, že nejsou k dispozici výsledky experimentů, využívá se pro evaluaci 

mikroekonomických dopadů APZ neexperimentálních metod. Tyto metody hledají k dané 

cílové skupině vhodnou kontrolní skupinu, tedy jedince maximálně podobné (ve smyslu 

všech pozorovatelných charakteristik), kteří se daného programu APZ nezúčastnili. 

Neexperimentální metody jsou náročné především na kvalitu datového souboru a precizní 

provedení statistické a ekonometrické analýzy.  

Další možnost, jak analyzovat efekty APZ, nám poskytují studie makroekonomického 

charakteru. Ty se nezabývají aproximací dopadu daného nástroje APZ na jedince, ale 

zkoumají dopad APZ na celkovou situaci na trhu práce (dopad na agregátní míru 

nezaměstnanosti či výši reálné mzdy).4 Makroekonomické studie sice nejsou schopny určit 

konkrétní efekt nástrojů APZ na jedince, poskytují nám však informace o tom, jaké má 

APZ účinky na všechny účastníky trhu práce. Jinými slovy, makroekonomické analýzy jsou 

na rozdíl od mikroekonomických studií schopny zahrnout např. i vliv substitučních efektů 

a efektů ztráty mrtvé váhy.5 

V této práci se budeme zabývat ekonometrickou analýzou efektů aktivní politiky 

zaměstnanosti v krajích České republiky, přičemž aplikujeme v zásadě makroekonomický 

přístup, který je popsán výše. Makroekonomické evaluace APZ jsou ovšem spojeny 

s několika metodologickými problémy (především pak s problémem simultánní kauzality), 

které podrobně prodiskutujeme později v kapitole 3.3.2.  

I přes tyto možné nedostatky je však podle našeho názoru důležité zkoumat 

makroekonomické efekty aktivní politiky zaměstnanosti, byť s vědomím jistých omezení 

                                                           
4
 Přehled makroekonomicky zaměřených studií efektivity APZ v zemích OECD nabízí Martin a Grubb (2001). 

Podrobný popis stěžejní literatury makroekonomických efektů APZ je předmětem kapitoly 3.1.2.  

5
 Oba tyto efekty vyjadřují skutečnost, že pracovní místa vytvořená programy APZ mohou nahrazovat 

pracovní místa řádného trhu práce. Bližší informace o těchto efektech jsou uvedeny v druhé kapitole. 
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v jejich vypovídací schopnosti. Makroekonomická analýza efektů APZ totiž hledá odpovědi 

na důležité otázky týkající se efektivity APZ, k nimž se nelze jiným způsobem dopracovat: 

Je aktivní politika zaměstnanosti schopná snižovat nezaměstnanost? Které nástroje 

aktivní politiky jsou v boji s nezaměstnaností nejúčinnější? Jsou některé typy nástrojů APZ 

spojené se substitučními efekty a snižují tedy míru řádné zaměstnanosti?6 

První kapitola této práce se zabývá teoretickou analýzou efektů aktivní politiky 

zaměstnanosti. Představuje ucelený makroekonomický model, který vychází z poznatků 

dosavadní teoretické literatury. Na základě tohoto modelu vysvětlíme, jaké jsou 

makroekonomické efekty nástrojů APZ na situaci na trhu práce. Ukážeme, že tyto efekty 

mohou být protichůdné a konečný dopad tak může být jiný, než bylo zamýšleno. 

Teoretická analýza nám pomůže v pochopení problematických oblastí, se kterými se 

potýkáme při predikování těchto dopadů a umožní formulovat základní požadavky 

kladené na nástroje APZ. Matematická formalizace, která je součástí této kapitoly, položí 

základ pro formulaci odhadované rovnice, kterou budeme ve třetí kapitole využívat pro 

kvantifikaci efektů aktivní politiky zaměstnanosti v krajích ČR. 

V druhé kapitole definujeme pojem aktivní politiky zaměstnanosti v českém 

systému a uvedeme základní rozdělení nástrojů APZ. Dále rozebereme situaci na trhu 

práce a vývoj politiky zaměstnanosti v České republice. Zaměříme se na strukturu výdajů 

aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti a podíl výdajů na jednotlivé programy APZ. Tato 

část práce si klade za cíl odhalit problémy na trhu práce v České republice a poskytnout 

podstatné informace o struktuře politiky zaměstnanosti v ČR.  

Ve třetí kapitole se budeme zabývat empirickou analýzou efektů APZ na 

nezaměstnanost. Nejprve představíme studie efektivity programů APZ v České republice a 

vybrané zahraniční studie zabývající se makroekonomickými efekty APZ. Zaměříme se 

především na metody, které tyto studie využívají pro určení makroekonomických efektů 

APZ a uvedeme výsledky jejich odhadů. Datový soubor, který budeme využívat v analýze 

efektů APZ v krajích ČR, představíme v další části této kapitoly. Poté formulujeme 

odhadovanou rovnici, prodiskutujeme omezení její vypovídací schopnosti a případné 

                                                           
6
 Řádná zaměstnanost (regular employment) zahrnuje jen tzv. řádně zaměstnané, vyjímá tedy ty 

zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo vytvořeno nebo je podporováno některým z programů APZ (viz 
kapitola 1.1). 
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možnosti řešení těchto omezení. Na základě této diskuze zvolíme metody a specifikace 

odhadované rovnice, které podle našeho názoru představují vhodné řešení problémů 

spojených s makroekonomickou analýzou efektů APZ. Na závěr uvedeme výsledky analýzy 

efektů APZ v České republice a prodiskutujeme jejich robustnost. 
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Kapitola 1 

Teoretická analýza efektů aktivní politiky 

zaměstnanosti 

Současná literatura zabývající se makroekonomickým hodnocením efektů APZ se 

většinou soustředí spíše na empirické studie (viz např. Fertig, Schmidt, Schneider, 2002; 

Hagen, 2003; Hujer et al., 2002). Teoretickou analýzu tedy mnoho autorů opomíjí, nebo ji 

uzavírá tvrzením, že byla provedena v předchozích studiích. Případně konstatují, že 

teoretické modely se často ukazují být nedostačující pro jednoznačné zaměření 

empirických výzkumů. Na druhou stranu ale stále zaznívá názor, že empirická analýza by 

měla vždy vycházet z kvalitní a ucelené teoretické základny a napomáhat empirické 

analýze ve formulaci jejích predikcí (viz zejména Johansson, 2002; Altavilla, Caroleo, 2002; 

Estevao, 2003). Tato práce se ztotožňuje s tímto názorem, proto se budeme v této 

kapitole zabývat teoretickou analýzou efektů aktivní politiky zaměstnanosti. 

Teoretická analýza nám pomůže ukázat, jaké jsou předpokládané dopady nástrojů 

aktivní politiky, jakým směrem bychom se měli ubírat při analýze efektů a jaká kritéria 

uplatnit při jejich posuzování. Zároveň nám osvětlí problém určení celkových dopadů APZ 

na reálnou ekonomiku a ukáže, jaké otázky by si měla empirická analýza klást. Nejprve 

představíme analýzu teoretických efektů APZ tak, jak ji poprvé použil Calmfors (1994) a 

doplníme ji o další poznatky teoretické literatury, především matematickou formalizaci, 

kterou představil Scarpetta (1996). Dále se zaměříme na teoretické shrnutí očekávaných 

efektů aktivní politiky zaměstnanosti a položíme si otázku, podle jakých kritérií bychom 

měli posuzovat efektivitu aktivní politiky. Závěr kapitoly je věnován vlastnostem 

programů APZ a jejich vlivům na efektivitu programů. 

1.1 Představení modelu 

V této části práce použijeme upravené verze Layard-Nickellova modelu trhu práce k 

posouzení teoretických dopadů APZ na zaměstnanost.7 Tuto analýzu poprvé aplikoval 

                                                           
7
 Layard, Jackman, Nickell (1991). 
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Calmfors (1994) a později v různých mírně upravených verzích také Calmfors, Skedinger 

(1995); Scarpetta (1996); Calmfors, Forslund, Hemström (2002); Altavilla, Caroleo (2002); 

Estevao (2003) a další. Jádro teoretické analýzy však zůstalo v zásadě nezměněné a 

dodnes představuje hlavní nástroj teoretické analýzy makroekonomických efektů aktivní 

politiky zaměstnanosti.  

1.1.1 Model trhu práce 

Teoretická analýza efektů APZ je postavena na základě dvou rovnovážných modelů 

(Calmfors, 1994). Prvním z nich je model, který popisuje způsob, jakým je dosahováno 

rovnováhy na trhu práce (obrázek 1). Jedná se o standardní model trhu práce, popisující 

vztah mezi výší zaměstnanosti a reálných mezd. Model pro zjednodušení nepředpokládá 

růst pracovní síly ani produktivity.  

Obrázek 1. Upravený Layard-Nickellův model trhu práce 

 

Model pracuje na vodorovné ose s pojmem řádné zaměstnanosti (regular 

employment), kterou se rozumí zaměstnanost zahrnující jen tzv. řádně zaměstnané. 

Řádná zaměstnanost vyjímá tedy ty zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo vytvořeno, 

nebo je podporováno některým z programů APZ. Svislá osa určuje výši reálných mezd. 

Rovnovážný stav (�) je definován jako průsečík křivek tvorby mezd a poptávky po práci. 

Křivka tvorby mezd (wage-setting schedule) vyjadřuje negativní vztah mezi výší mezd a 

Tvorba mezd

Poptávka po práci

Míra řádné zaměstnanosti

Reálná mzda

u r

A

Plná zaměstnanost bez
účastníků programů

Plná zaměstnanost

e
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pravděpodobností nalezení nového zaměstnání, přičemž tato pravděpodobnost se snižuje 

s rostoucí zaměstnaností. Výše reálných mezd je tedy vyšší při vyšší řádné zaměstnanosti, 

křivka tvorby mezd je rostoucí. Klesající křivka poptávky po práci v obrázku 1 může být 

interpretována jako klasická poptávka po práci, jež je klesající s rostoucími reálnými 

mzdami a splňuje tradiční podmínku mezní produktivity.  

Rovnovážný bod � určuje míru řádné zaměstnanosti znázorněnou jako horizontální 

vzdálenost �. V obrázku 1 je dále znázorněna linie plné zaměstnanosti bez účastníků 

programů, která umožňuje odlišit otevřeně nezaměstnané od účastníků programů. 

Otevřená nezaměstnanost (open unemployment) zahrnuje pouze nezaměstnané aktivně 

hledající práci, kteří nejsou účastníky programů aktivní politiky zaměstnanosti. Pracovní 

síla se tedy z tohoto pohledu dělí na řádně zaměstnané, účastníky programů a 

nezaměstnané, kteří tvoří otevřenou míru nezaměstnanosti. Míra otevřené 

nezaměstnanosti je určena horizontální vzdáleností �, zatímco horizontální vzdálenost � 

označuje míru participace v programech APZ jako podíl na pracovní síle. 

V tomto modelu je tedy v rovnovážném stavu nenulová míra nezaměstnanosti, 

přičemž důvody existence této rovnovážné míry nezaměstnanosti mohou být různé. 

Layard a Nickell (1986) vysvětlují rovnovážnou míru nezaměstnanosti mzdovými 

distorzemi tlačícími mzdovou hladinu nad úroveň, kde je možná plná zaměstnanost. 

Existence těchto distorzí je konzistentní s modely kolektivního vyjednávání resp. 

vyjednávání prostřednictvím odborů, popřípadě s modelem efektivnostních mezd. 

V tomto pojetí se s vyšší mírou zaměstnanosti zvyšuje tlak na růst mezd, protože na trhu 

práce je relativně více zaměstnaných, kteří prosazují vyšší mzdy, křivka tvorby mezd je 

tedy rostoucí. 

Pissarides (2000) nabízí alternativní vysvětlení rovnovážného konceptu s nenulovou 

mírou nezaměstnanosti. Reálné mzdy nejsou v tomto modelu tvořeny na základě 

kolektivního vyjednávání, ale na základě vyjednávání mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem, přičemž vyjednávací pozice obou stran závisí na jejich alternativní 

možnosti volby. V tomto modelu trhu práce existují náklady na hledání vhodného 

zaměstnance. Tyto náklady jsou vyšší, pokud se sníží míra nezaměstnanosti, neboť 

očekávaná doba hledání vhodného zaměstnance se tím zvyšuje. Při vyjednávání o výši 
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mzdy je alternativní možností zaměstnavatele odmítnout uchazeče, se kterým vyjednává 

(či propustit stávajícího zaměstnance), a hledat vhodného zaměstnance na trhu práce. Při 

nižší nezaměstnanosti se tedy tato alternativa stává méně výhodnou a vyjednávací pozice 

zaměstnavatele se tím zhoršuje. Na druhou stranu alternativní možnost pro zaměstnance 

se zlepšuje, neboť nižší míra nezaměstnanosti znamená vyšší pravděpodobnost rychlého 

nalezení nové práce, pokud by zaměstnanec ztratil práci, nebo nepřijal danou nabídku 

práce. V důsledku obou efektů je při vyjednávání dosaženo vyšších reálných mezd. Křivka 

tvorby mezd je tedy klesající s mírou nezaměstnanosti a rostoucí s mírou zaměstnanosti. 

Křivka tvorby mezd může být formálně vyjádřena následujícím vztahem (Scarpetta, 

1996): 

 � − � = 	
�� − 	� − �� (1)  

	
 ≥ 0, 	 ≥ 0, 

kde � představuje výši mezd, � je cenová hladina (levá strana rovnice představuje 

reálnou mzdu), �� představuje vektor dalších faktorů zvyšujících reálnou mzdu, � je míra 

nezaměstnanosti a �� je neočekávaná změna výše cen (všechny veličiny uvažujeme 

v logaritmech). Mezi faktory zvyšující reálnou mzdu může patřit výše podpory 

v nezaměstnanosti, vyjednávací síla odborů nebo výše daňového zatížení. 

 Křivka poptávky po práci může být vyjádřena jako (Scarpetta, 1996): 

 � = −�
�� − �� + ��� − �� (2)  

�
 ≥ 0, � ≥ 0, 

kde � představuje zaměstnanost, �� je vektor proměnných, jež zvyšují poptávku po práci 

a �� představuje neočekávané změny ve výši mezd (všechny veličiny opět uvažujeme 

v logaritmech).  

Plná zaměstnanost je dána nabídkou práce, která je podle předpokladu neelastická 

vůči výši reálných mezd. Nabídka práce může být vyjádřena vztahem: 

 
� = �
�� 

�
 ≥ 0, 
(3)  
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kde �� představuje faktory zvyšující participaci na trhu práce. Vzhledem k tomu, že 

uvažujeme veličiny �, � a � v logaritmech, platí že � − � ≅ �. Pokud dále předpokládáme, 

že cenová i mzdová očekávání jsou naplněna (�� = �� = 0�, rovnovážná míra 

nezaměstnanosti může být odvozena s pomocí rovnic (1), (2) a (3):8 

 �∗ =
�
	
��

1 + �
	
+

�
�� − ���

1 + �
	
 (4)  

   Rovnice (4) nám ukazuje, jak jednotlivé faktory trhu práce ovlivňují 

nezaměstnanost. První člen na pravé straně rovnice ukazuje, že vektor faktorů zvyšujících 

reálnou mzdu zvyšuje také rovnovážnou míru nezaměstnanosti. Druhý člen na pravé 

straně popisuje interakci nabídky a poptávky po práci. Mezi faktory ovlivňující reálnou 

mzdu, poptávku po práci a nabídku práce (rozhodnutí o participaci na trhu práce) patří 

také účast v programech APZ. Programy APZ ovlivňují makroekonomické veličiny v rovnici 

(4) pomocí různých efektů, které si blíže představíme v kapitole 1.2. Rovnice (4) nám ale 

především poskytuje formální matematické vyjádření vztahu mezi těmito případnými 

efekty APZ a rovnovážnou mírou nezaměstnanosti, které bude dále využito v empirické 

části práce k formulaci odhadovaného modelu (viz kapitola 3.3.1). 

1.1.2 Beveridgova křivka 

 Druhý z modelů, který využívá Calmfors (1994) ve své teoretické analýze efektů 

aktivní politiky zaměstnanosti je Beveridgova křivka (obrázek 2). Beveridgova křivka 

popisuje vztah mezi mírou nezaměstnanosti (na horizontální ose) a mírou volných 

pracovních míst (vacancy rate). Míra volných pracovních míst vyjadřuje podíl počtu 

volných pracovních míst řádného trhu práce vůči pracovní síle a v obrázku 2 je vyznačena 

na vertikální ose. Uvažujeme pouze míru volných pracovních míst řádného trhu práce 

(nezahrnujeme místa vytvořená programy aktivní politiky zaměstnanosti), protože nás 

zajímá efektivita párování na běžném trhu práce, ne efektivita programů APZ (Calmfors, 

1994). 

Beveridgova křivka vyjadřuje, jak efektivní je párování (matching) mezi volnými 

pracovními místy a uchazeči o zaměstnání. Efektivita párování na trhu práce pak určuje 

                                                           
8
 Scarpetta (1996) 
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míru zaměstnanosti; pohybujeme-li se po Beveridgově křivce, míra zaměstnanosti je tedy 

konstantní. Beveridgova křivka je tím pádem klesající funkcí míry volných pracovních míst, 

neboť při vyšší míře nezaměstnanosti musí být míra volných pracovních míst nižší, aby 

míra zaměstnanosti zůstala konstantní.  

Obrázek 2. Beveridgova křivka 

 

Pokud se ceteris paribus zvýší efektivita párování mezi volnými pracovními místy a 

uchazeči o zaměstnání, Beveridgova křivka se posune doleva dolů. Stejná míra volných 

pracovních míst je tedy spojena s nižší mírou nezaměstnanosti (viz obrázek 2 – pokles 

míry nezaměstnanosti z �� na �
). Ke zvýšení efektivity párování může dojít například díky 

zvýšení mobility uchazečů o zaměstnání, přizpůsobení jejich kvalifikace požadavkům 

zaměstnavatelů nebo díky jejich lepší informovanosti o volných pracovních místech. 

Programy aktivní politiky zaměstnanosti jsou často zaměřené na zvýšení efektivity 

párování na trhu práce. 

V této části jsme představili dva modely trhu práce, které v následující podkapitole 

využijeme k analýze efektů APZ. První z modelů představuje vzájemné vztahy mezi 

zaměstnaností a výší reálných mezd a umožňuje nám odlišit řádnou zaměstnanost od 

participace v programech APZ, což se ukáže být velice důležité při hodnocení efektů 

v následující podkapitole. Druhý z modelů postihuje důležitou vlastnost trhu práce, na 

kterou se programy aktivní politiky zaměřují, a to efektivitu párování volných pracovních 

Beveridgova křivka (u0)

Beveridgova křivka (u1)

Míra nezaměstnanostiu0u1

v

Míra volných pracovních míst



12 
 

míst a uchazečů o zaměstnání. V následující podkapitole si tedy ukážeme, jak nám 

představené modely mohou pomoci při hodnocení makroekonomických efektů nástrojů 

APZ. 

1.2 Efekty aktivní politiky zaměstnanosti 

Okamžitým efektem každého programu aktivní politiky zaměstnanosti je snížení 

míry otevřené nezaměstnanosti, neboť část uchazečů o zaměstnání se přesunula 

z množiny otevřeně nezaměstnaných do množiny účastníků programů. Velikost tohoto 

efektu odpovídá počtu účastníků programu a můžeme ji znázornit posunem křivky Plné 

zaměstnanosti bez účastníků programů na obrázku 1 doleva. Míra participace 

v programech APZ (vertikální vzdálenost �) se zvětšuje a míra otevřené nezaměstnanosti 

(�) se snižuje. Rovnovážný stav na trhu práce (tedy ani míra řádné zaměstnanosti) se 

v důsledku tohoto okamžitého efektu nemění.  

Aktivní politika zaměstnanosti však nemá za cíl přesouvat uchazeče o zaměstnání ze 

skupiny otevřeně nezaměstnaných do skupiny účastníků programů. Jejím cílem je pomoci 

nezaměstnaným nalézt práci. Tento okamžitý efekt je tedy s jistým časovým zpožděním 

následován dalšími efekty programů APZ. Některé z těchto efektů jsou žádoucí (vedou ke 

zvyšování míry řádné zaměstnanosti), ale jak si ukážeme níže, některé z nich mohou mít 

také nežádoucí dopady na situaci na trhu práce. Zbývající část této kapitoly je věnována 

jejich podrobnému popisu, přičemž u každého z popsaných efektů uvádí jeho dopady na 

makroekonomickou situaci na trhu práce a nabízí přehled nástrojů APZ, kterých se daný 

efekt týká. Následující analýza efektů APZ vychází z Calmfors (1994) a je doplněna o 

poznatky Calmfors, Skedinger (1995); Calmfors, Forslund, Hemström (2002) a Estevao 

(2003). 

Efekt zvýšené konkurence 

Programy APZ mohou zvyšovat konkurenci na trhu práce několika různými způsoby. 

Za prvé, programy zaměřené na osoby ekonomicky neaktivní (nacházející se mimo 

pracovní sílu) mohou pomoci v jejich návratu zpět na trh práce. Za druhé, programy 

zaměřené na krátkodobě nezaměstnané pomáhají udržet je v kontaktu s trhem práce a 

snižují rychlost, s jakou se krátkodobě nezaměstnaní mění na dlouhodobě nezaměstnané 
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nebo se stávají ekonomicky neaktivními. Dochází tedy ke zvyšování počtu 

nezaměstnaných aktivně hledajících práci, konkurence na trhu práce se zvyšuje. Zvýšená 

konkurence přináší tendence k poklesu mezd, křivka tvorby mezd na obrázku 1 se 

posouvá doprava dolů. Nové rovnováhy je dosaženo při nižších reálných mzdách a vyšší 

řádné zaměstnanosti.  

Co se týká jednotlivých nástrojů APZ, poradenství a pomoc při hledání nového 

zaměstnání přináší nejrychlejší účinky v této oblasti, především díky podpoře aktivního 

hledání zaměstnání. Oproti tomu rekvalifikace přináší výsledky za delší dobu. Výsledky 

však bývají trvalejšího charakteru, neboť mají vliv na schopnosti uchazeče, zvyšují jeho 

konkurenceschopnost. Efekt zvýšené konkurence může být spojen i s programy veřejně 

prospěšných prácí či subvencovaných pracovních míst, protože pomáhají udržet 

nezaměstnané v kontaktu s trhem práce a poskytují jim pracovní zkušenosti a návyky, 

které mohou také zvýšit jejich konkurenceschopnost. 

Efekty ovlivňující proces párování 

Jedním z očekávaných efektů aktivní politiky zaměstnanosti je zvýšení efektivity 

hledání práce nezaměstnanými (search efficiency theory). Zvýšená efektivita se projevuje 

v kratší době hledání nového zaměstnání a tedy ve zvýšení efektivity párování (Hujer, 

Caliendo, 2000). Programy APZ zvyšují efektivitu párování pomocí: 

• přizpůsobení kvalifikace uchazečů struktuře poptávky po práci; 

• podněcování aktivního hledání zaměstnání; 

• poskytnutí pracovní zkušenosti či zvýšení kvalifikace, které vede ke snížení 

obav zaměstnavatele, zda má uchazeče přijmout. 

Zvýšená efektivita párování vede k posunu Beveridgovy křivky v obrázku 2 doleva a 

dolů. Křivka tvorby mezd na obrázku 1 se posune doprava dolů, neboť zvýšená efektivita 

párování vede k rychlejšímu zaplňování volných pracovních míst, na což firmy reagují 

nižšími mzdami (nemusí lákat pracovníky pomocí vysokých mezd). Firmy také mohou 

otevírat více volných míst, která jsou teď pro ně levnější, křivka poptávky po práci se 

posunuje vpravo nahoru. Oba tyto efekty vedou ke zvýšení řádné zaměstnanosti, dopad 

na výši reálných mezd ale není jednoznačný.  
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Z hlediska nástrojů aktivní politiky můžeme pozitivní dopad na efektivitu párování 

očekávat u poradenství a pomoci v nalezení nového zaměstnání. Rekvalifikace a programy 

přímé tvorby pracovních míst mohou pomoci k přizpůsobení kvalifikace uchazeče 

poptávce na trhu práce a poskytnout pracovní zkušenost, čímž také zvyšují efektivitu 

párování. Na druhou stranu mohou vést také ke snížení intenzity hledání zaměstnání 

v průběhu programu. Tento efekt se nazývá efekt uzamčení (locking-in effect). Jedná se o 

problém uzamčení účastníka v programu, účastník polevuje v úsilí najít si řádné 

zaměstnání, neboť je zaneprázdněn participací v programu a zvyká si na výhody 

subvencovaného zaměstnání, nebo školení. Někdy může dokonce docházet k tomu, že 

uchazeči upřednostňují účast v programech před prací v řádném zaměstnání. U 

rekvalifikací a subvencovaných pracovních míst je tedy vždy potřeba měřit pozitivní 

dopady na proces párování s dopady negativními. 

Efekt produktivity 

Je známo, že především dlouhodobá nezaměstnanost má negativní vliv na 

produktivitu, neboť dochází k odbourávání pracovní návyků (Layard, Jackman, 

Nickell, 1991). Programy APZ (především rekvalifikace, veřejně prospěšné práce a další 

subvencovaná pracovní místa) by měly mít pozitivní efekty na produktivitu 

nezaměstnaných, nebo by alespoň měly pomoci při jejím udržování. Na trhu práce vede 

zvýšení produktivity uchazečů k posunu poptávky po práci doprava nahoru. Je však také 

možné, že pokud se uchazeči o práci stanou výkonnějšími, firmy mohou vyrobit stejný 

výstup pomocí menšího množství zaměstnanců, což naopak poptávku po práci sníží 

(substituční efekt). To, který efekt převáží, závisí na elasticitě poptávky po práci. Pokud je 

poptávka po práci elastická, zvýšení produktivity povede ke zvýšení poptávky po práci.  

Změny v produktivitě uchazečů však povedou také ke zvýšenému tlaku na růst 

mezd. Křivka tvorby mezd se posune vlevo nahoru, čímž dojde ke snížení míry řádné 

zaměstnanosti. Ačkoli tedy můžeme očekávat zvýšení blahobytu v ekonomice díky vyšší 

produktivitě, k celkovému snížení míry nezaměstnanosti dojít nemusí.  

Pokud bychom chtěli pomocí efektu produktivity APZ dosáhnout zvýšení 

zaměstnanosti, bylo by nutné předpokládat, že v ekonomice existují sektory využívající 

pracovní sílu s nižší produktivitou a sektory využívající zaměstnance vysoce produktivní. 
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Dále je nutné předpokládat, že poptávka po vysoce produktivních uchazečích převyšuje 

nabídku a naopak nabídka méně produktivních uchazečů převyšuje poptávku. V takovém 

případě by efekt produktivity programů APZ vedl ke zvýšení zaměstnanosti v sektorech 

s vyšší produktivitou (díky zvýšení nabídky práce uchazečů s vyšší produktivitou) a 

nezměněné zaměstnanosti v sektorech s produktivitou nižší. 

Efekt snižování ztráty blahobytu při ztrátě zaměstnání 

Aktivní politika zaměstnanosti má mimo jiné za cíl pomoci nezaměstnaným vyrovnat 

se s jejich situací a snížit nepříznivé dopady nezaměstnanosti na jejich ekonomický a 

sociální blahobyt. Tato snaha bohužel vede k nežádoucím dopadům na zaměstnanost, 

neboť snížení ztráty blahobytu při ztrátě zaměstnání pomocí programů APZ má podobný 

účinek jako zvýšení dávek v nezaměstnanosti. Programy APZ snižují riziko dlouhodobé 

nezaměstnanosti a navíc podpora, kterou pobírají účastníci programů je většinou vyšší 

než podpora v nezaměstnanosti9 a délka pobírání podpory není časově omezena (podpora 

je poskytována po celou dobu trvání programu). Aktivní politika zaměstnanosti tedy díky 

zvyšování blahobytu nezaměstnaných může vést k tlaku na růst mezd, křivka tvorby mezd 

v obrázku 1 se posouvá vlevo nahoru a snižuje tak míru řádné zaměstnanosti. 

Z hlediska nástrojů APZ je efekt snižování ztráty blahobytu spojen se všemi nástroji, 

které politika zaměstnanosti využívá. Všechny programy APZ poskytují nezaměstnaným 

pomoc při hledání nového místa, případně zvyšují jeho kvalifikaci, či přímo nabízejí 

pracovní místo subvencované.  

Efekt ztráty mrtvé váhy a substituční efekty 

Tyto nepříznivé efekty jsou spojené především s programy veřejně prospěšných 

prací a dalšími formami podporovaných zaměstnání. Ke ztrátě mrtvé váhy (deadweight 

loss) dochází, pokud by došlo k zaplnění daného pracovního místa uchazečem z dané 

skupiny i bez zásahu státu (bez programů APZ). O substitučním efektu hovoříme, pokud 

vytvořená pracovní místa pro subvencovanou skupinu pracovníků (pro mladé lidi, ženy po 

mateřské dovolené atd.) nahrazují nesubvencovaná pracovní místa. Substituční efekt je 

                                                           
9
 V ČR dle zákona o zaměstnanosti (§ 50 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb.): Procentní sazba podpory v 

nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající 
podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Procentní sazba 
podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. 
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způsoben změnou relativních mzdových nákladů, neboť některé programy APZ poskytují 

příspěvky zaměstnavatelům, pokud zaměstnají uchazeče z dané subvencované skupiny.  

V důsledku těchto efektů se poptávka po práci (do které nezahrnujeme programy 

APZ) posunuje vlevo dolů a řádná zaměstnanost klesá. Posun poptávky po práci vede také 

ke snižování reálných mezd, neboť existence subvencovaných pracovních míst zvyšuje 

konkurenci na trhu práce a tlačí na pokles reálných mezd. 

Z tohoto důvodu je především na programy veřejně prospěšných prací kladen 

požadavek adicionality. Tento princip vyžaduje, aby programy pouze doplňovaly, nikoliv 

nahrazovaly řádná pracovní místa.  

1.3 Hodnocení efektů aktivní politiky zaměstnanosti 

Efekty aktivní politiky zaměstnanosti na makroekonomickou situaci na trhu práce 

jsou, jak bylo ukázáno výše, často protichůdné a není vždy možné jednoznačně určit, jaký 

bude jejich dopad na zaměstnanost nebo na reálné mzdy. Přesto je možné shrnout 

jednotlivé efekty APZ a jejich důsledky na mzdy, zaměstnanost a participaci na trhu práce. 

Toto shrnutí nám pomůže uvědomit si, které z efektů politiky zaměstnanosti jsou žádoucí 

a které by naopak měly být potlačeny. Shrnutí nalezneme v tabulce 1. 

Tabulka 1. Shrnutí efektů aktivní politiky zaměstnanosti 

 Reálná mzda Míra řádné zaměstnanosti Pracovní síla 

Efekt zvýšené konkurence - + + 

Efekty ovlivňující proces párování ? + 0 

Efekt produktivity + spíše + 0 

Efekt snižování ztráty blahobytu  + - 0 

Efekt ztráty mrtvé váhy a substituční efekty - - 0 

 

První tři uvedené efekty (efekt zvýšené konkurence, efekt ovlivňující párování a 

efekt produktivity) se zdají být žádoucími důsledky programů APZ. Pokud jsou nástroje 

APZ vhodně zvolené, dopad těchto efektů na makroekonomickou situaci je pozitivní - 

vedou ke zvyšování zaměstnanosti a snižování reálné mzdy (v případě efektu konkurence 

může dokonce docházet ke zvyšování participace na trhu práce). Oproti tomu efekt 

snižování ztráty blahobytu má sice kladný dopad na blahobyt jedince, na trhu práce však 
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vede ke snižování řádné zaměstnanosti a zvyšování tlaku na růst mezd. Efekt ztráty mrtvé 

váhy a substituční efekty také snižují míru řádné zaměstnanosti, jejich dopad na reálné 

mzdy je však záporný. 

Nyní se vrátíme k problému posuzování efektivity programů APZ. Jedním z nástrojů, 

který se pro tento účel využívá, je tzv. čistý efekt daného programu. Pro určení čistého 

efektu nástroje APZ na zaměstnanost je nutné vzít v úvahu nejen dopad programu APZ na 

daného účastníka programu, ale je také nutné počítat s dopadem na ostatní agenty na 

trhu práce. Čistý efekt je většinou definován jako (Fay, 1996): 

č !"ý �%�&" = ℎ��(ý �%�&" –  *"�á", -�".é .áℎ0 –  !�(!" "�č�í �%�&". 

Hrubý efekt vyjadřuje počet nově vytvořených pracovních míst, která vznikla 

v důsledku programů APZ. Ztráta mrtvé váhy a substituční efekty naopak představují 

počet pracovních míst, která v důsledku APZ zanikla (v případě ztráty mrtvé váhy se jedná 

o jedno a totéž místo i uchazeče, které by vzniklo i bez zásahu APZ). 

Čistý efekt však není dostačující pro určení vhodnosti daného nástroje. Při 

posuzování efektů APZ bychom měli zkoumat tři základní otázky (Fay, 1996). První z nich 

je, jaké má tato politika dopady na jedince, který se programu účastní. Z této otázky také 

plyne první kritérium pro posuzování nástrojů APZ. Toto kritérium požaduje, aby měl 

použitý nástroj pozitivní dopad na blahobyt účastníka programu (například ve smyslu 

zvýšení jeho produktivity nebo nalezení pracovního místa). Další otázkou a zároveň 

kritériem pro posuzování programů je, zda daný program přináší zvýšení blahobytu 

společnosti jako celku. Tato otázka úzce souvisí s výše uvedeným čistým efektem APZ, 

neboť bere v úvahu také fakt, že APZ může mít záporné dopady na ostatní účastníky trhu 

práce. A konečně třetí kritérium pokládá otázku, zda je daný nástroj APZ efektivní - jestli 

nemohly být vynaložené prostředky použity lépe jiným způsobem. 

 Při posuzování programů APZ si většina studií klade pouze první otázku, jaký je 

dopad na účastníka programu. Toto se týká především mikroekonomických studií, které 

se pokoušejí například posoudit, zda by si účastník programu APZ nebyl schopen najít 

práci bez účasti v programu, nebo zda opravdu došlo ke zvýšení jeho produktivity po 

absolvování školení či rekvalifikace. Nespornou výhodou těchto studií je, že nám dávají 
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představu o tom, kdo má užitek z daného programu APZ a do jaké míry. Oproti tomu 

makroekonomické studie se často snaží zodpovědět druhou otázku, jaký je dopad 

programu na všechny účastníky trhu práce (agregátní zaměstnanost nebo 

nezaměstnanost). Tento přístup nám poskytuje rozsáhlejší představu o tom, jaké jsou 

důsledky programů APZ. Jeho odpovědi jsou na druhou stranu limitované 

makroekonomickým pohledem. Třetí otázka bývá pouze předmětem úvah autorů, protože 

odpověď na tuto otázku se potýká s nedostupností informací o tom, co by se stalo, kdyby 

byl použit jiný nástroj APZ.  

1.4 Charakteristiky programů APZ a jejich vliv na efektivitu 

Na závěr této kapitoly se pokusíme analyzovat, jak vlastnosti programů aktivní 

politiky zaměstnanosti ovlivňují nezaměstnanost, výši mezd a další faktory. Stejný typ 

nástroje APZ s odlišnými charakteristikami může mít odlišné efekty na trh práce 

(Calmfors, 1994). Níže uvedená analýza nám pomůže specifikovat, do jaké míry by měl být 

daný nástroj APZ používán, na jakou skupinu by měl být zacílen a jaké by měly být jeho 

další charakteristiky. 

Výše podpory 

Ve většině států je výše dávek poskytovaných účastníkům programů nastavena tak, 

aby tyto dávky převyšovaly podporu v nezaměstnanosti, neboť se předpokládá, že je 

třeba poskytnout nezaměstnaným motivaci k účasti v programu. Na druhou stranu dávky 

by neměly převyšovat podporu v nezaměstnanosti příliš, protože vysoké kompenzace 

zesilují efekt snižování ztráty blahobytu při ztrátě zaměstnání a mohou vést k efektu 

uzamčení. Oba tyto efekty vedou ke snižování míry řádné zaměstnanosti. Výše podpory 

by tedy nejspíš neměla příliš převyšovat dávky v nezaměstnanosti. Motivaci k účasti 

v programech APZ by účastníkům neměly poskytovat dávky, které získají (Calmfors, 1994).  

Cílová skupina 

Pokud se programy zaměřují na osoby ekonomicky neaktivní (nacházející se mimo 

pracovní sílu), je pravděpodobně nejlépe využito efektů konkurence, které povedou ke 

snižování mezd a zvyšování zaměstnanosti. Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že zacílení 

na dlouhodobě nezaměstnané a ostatní těžko umístitelné osoby je nejefektivnější, neboť 
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u nich je také nejnižší riziko ztráty mrtvé váhy. Na druhou stranu dlouhodobě 

nezaměstnaní a osoby ekonomicky neaktivní mají často vážné problémy konkurovat 

ostatním uchazečům na trhu práce a zvýšení jejich produktivity a konkurenceschopnosti 

může být velmi obtížné (Calmfors, 1994).  

Navíc, pokud bychom zaměřili programy APZ pouze na tuto skupinu těžko 

umístitelných osob, je zde riziko ocejchování těchto osob jako „problematických“, což by 

vedlo k tomu, že zaměstnavatelé by se je v důsledku báli zaměstnat. Zdá se tedy, že 

ideální cílovou skupinou jsou spíše střednědobě nezaměstnaní, u nichž je riziko ztráty 

mrtvé váhy již celkem nízké, ale zároveň by měli být schopni konkurovat ostatním 

agentům na trhu práce, pokud je jim poskytnuta pomoc. Layard, Jackman, Nickell (1991) 

považují za ideální cílovou skupinu osoby nezaměstnané zhruba šest měsíců. Bohužel však 

stejná délka nezaměstnanosti může u jednoho uchazeče o práci znamenat úplně něco 

jiného než u uchazeče druhého. Toto doporučení je tedy třeba brát s rezervou. 

Délka trvání programů 

Pro dosažení požadovaných výsledků programů APZ (například zvýšení kvalifikace), 

je nutné, aby tyto programy trvaly jistou dobu. Příliš krátké programy mají totiž většinou 

problémy s dosažením požadovaných výsledků. Ukazuje se, že pokud mají být programy 

účinné, je nutné, aby měly k dispozici dostatek finančních prostředků a dostatečný 

prostor pro jejich využití (OECD Employment Outlook, 1993). Problémem dlouhotrvajících 

programů je však nebezpečí efektu uzamčení a ztráty motivace k nalezení řádného 

zaměstnání. Je tedy opět nutné najít jakousi zlatou střední cestu. Ideálním řešením 

problému uzamčení se ukazují být programy se zkrácenou pracovní dobou, které poskytují 

účastníkům dostatečný prostor pro hledání zaměstnání ve volném čase. Další výhodou 

těchto programů je nižší podpora ve srovnání s programy na plný pracovní úvazek, což 

také oslabuje dopady efektu uzamčení. 

 1.5 Závěry a doporučení teoretické analýzy 

 Z předchozí analýzy je zřejmé, že každý z nástrojů má své výhody i nevýhody. Pro 

dosažení optimálních výsledků je nutné najít vhodnou kombinaci programů, neboť u 

všech programů se setkáváme s klesajícími výnosy z rozsahu. Pokud bychom se chtěli 
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například zaměřit pouze na rekvalifikace, s narůstajícím počtem účastníků by se začala 

snižovat jejich relativní konkurenceschopnost a došlo by k rychlému nárůstu ztráty mrtvé 

váhy. Při velkém množství rekvalifikací je také velmi těžké přizpůsobit je specifickým 

požadavkům účastníků. Přílišné rozšiřování programů veřejně prospěšných prací by na 

druhou stranu vedlo k obrovským efektům uzamčení a substitučním efektům. Nesmíme 

však opomenout ani další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Poradenství a pomoc při 

hledání zaměstnání je neopomenutelným nástrojem, který výrazně zvyšuje efektivitu 

párování na trhu práce a pokud je prováděno efektivně, může pomoci velkému procentu 

nezaměstnaných při vynaložení relativně malého množství prostředků.  

Většina nástrojů APZ se zdá být nenahraditelná, často se však setkáváme s otázkou, 

zda by neměly být veřejně prospěšné práce nahrazeny účastí v rekvalifikačních 

programech (Martin a Grubb, 2001; Kluve a Schmidt, 2002). Rekvalifikace poskytují lidský 

kapitál a růst produktivity, který veřejně prospěšné práce většinou nemohou nabídnout. 

Další výhodou rekvalifikací je, že nezahrnují riziko ztráty mrtvé váhy nebo substitučních 

efektů. Podmínkou efektivního růstu produktivity rekvalifikačních programů však je, aby 

rekvalifikace byly přizpůsobeny potřebám účastníků i zaměstnavatelů. Z toho důvodu není 

možné rekvalifikační a školící programy aplikovat ve velkém měřítku, protože by ztratily 

svou účinnost.  

Dalším argumentem proti zrušení veřejně prospěšných prácí a další subvencovaných 

pracovních míst je, že jsou mnohem účinnější při práci s dlouhodobě nezaměstnanými. 

Pro tuto skupinu nezaměstnaných je totiž poskytnutí pracovní zkušenosti a obnovení 

pracovních návyků mnohem důležitější než zvyšování jejich kvalifikace.  

Předchozí teoretická analýza nástrojů APZ nám ukazuje základní výhody i nevýhody 

jednotlivých nástrojů, na jejichž základě můžeme určit základní požadavky, které by měla 

aktivní politika zaměstnanosti splňovat. Aktivní politika zaměstnanosti by měla poskytovat 

dostatečný prostor poradenství a pomoci při hledání zaměstnání, které by mělo být 

zaměřené především na osoby střednědobě nezaměstnané. Rekvalifikace by měly mít 

také své místo mezi nástroji APZ, zde je však velmi důležité zaměřit se na vhodnou volbu 

cílové skupiny a vzít v úvahu klesající výnosy z rozsahu, které jsou u rekvalifikací obzvlášť 
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markantní. Veřejně prospěšné práce a další formy subvencovaných zaměstnání by měly 

být zaměřené především na dlouhodobě nezaměstnané a další problematické skupiny. 
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Kapitola 2 

Aktivní politika zaměstnanosti v České republice 

Aktivní politika zaměstnanosti v České republice se stala podobně jako v mnoha 

evropských zemích důležitým nástrojem v boji proti nezaměstnanosti. Míra 

nezaměstnanosti se v ČR několik let po revoluci držela na velmi nízké úrovni, od roku 1997 

však začala prudce stoupat. Výdaje na APZ vzrostly od počátku devadesátých let 

několikanásobně, ale boj s rostoucí nezaměstnaností nebyl tak úspěšný, jak se očekávalo. 

Nezaměstnanost se držela na velmi vysoké úrovni až do roku 2004. Tento fakt nás nutí 

položit si otázku, z jakého důvodu nebyla aktivní politika zaměstnanosti tak úspěšná, jak 

se očekávalo, a zda byly vynaložené prostředky použity efektivně.  

V této části práce představíme pojem aktivní politiky zaměstnanosti a popíšeme 

nástroje a opatření, které využívá. Při popisu nástrojů APZ budeme vycházet z českého 

systému, protože ten je pro naši práci nejdůležitější a jeho bližší pochopení bude 

nezbytné v dalších částech této práce. Uvedeme také stručný vývoj na trhu práce a 

v oblasti výdajů na politiku zaměstnanosti v ČR. 

2.1 Definice aktivní politiky zaměstnanosti 

Co si představit pod pojmem aktivní politiky zaměstnanosti jsme dozvěděli již 

v úvodu této práce. Nyní se pokusíme tento pojem specifikovat a blíže vysvětlit v kontextu 

českého systému. 

Aktivní politika zaměstnanosti může být definována mnoha způsoby, význam těchto 

definic je však velmi podobný. Mezinárodní organizace práce (International Labour 

Organization) například definuje aktivní politiku zaměstnanosti jako účelné a selektivní 

vládní intervence ve snaze o dosažení cílů efektivnosti a/nebo rovnosti pomocí přímých 

nebo nepřímých zásahů, které poskytují práci nebo zvyšují zaměstnatelnost 

znevýhodněných osob na pracovních trzích.  

V České republice definuje pojem aktivní politiky zákon o zaměstnanosti 

(č. 435/2004 Sb.), podle kterého je aktivní politika zaměstnanosti souhrn opatření 
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směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku 

zaměstnanosti v České republice zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

a úřady práce (ÚP), které případně spolupracují s dalšími subjekty. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí dále uvádí, že státní politika zaměstnanosti usiluje především o: 

• dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách; 

• produktivní využití zdrojů pracovních sil ; 

• zabezpečení práva občanů na zaměstnání. 

Rozdělení na základní skupiny nástrojů APZ se stejně jako jejich definice liší podle 

toho, kdo dané rozdělení definuje. V České republice patří mezi hlavní kategorie nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti (definované zákonem o zaměstnanosti): 

• rekvalifikace; 

• investiční pobídky; 

• veřejně prospěšné práce; 

• společensky účelná pracovní místa; 

• příspěvek na zapracování; 

• příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program; 

• překlenovací příspěvek; 

• příspěvek na dopravu zaměstnanců. 

Nástroje, jimiž je dále realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou: 

• poradenství, které provádějí nebo zabezpečují úřady práce; 

• podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením; 

• cílené programy k řešení problémů zaměstnanosti. 

2.2 Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

Aktivní politika zaměstnanosti využívá širokou škálu opatření, které mají vést ke 

zvyšování zaměstnanosti a dosahování dalších cílů APZ. Nyní bychom rádi blíže představili 

tyto nástroje a zaměřili se na to, jaké jsou mezi nimi rozdíly a na které z daných cílů se 

zaměřují. 
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Pod rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb. patří veškerá opatření, která slouží k 

získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně 

jejího udržování nebo obnovování. Tento nástroj APZ se využívá zejména v případě, kdy 

rozdílná struktura nabídky práce a poptávky po práci neumožňuje efektivní využití 

pracovních sil, nebo pokud je rekvalifikace potřebná pro uplatnění uchazeče na trhu 

práce. Rekvalifikace probíhají formou vzdělávacích programů, které mohou být zaměřené 

na získání pracovních dovedností, získání nové kvalifikace, nebo rozšíření kvalifikace 

stávající, případně na další profesní vzdělávání. Rekvalifikace jsou určené především 

uchazečům o zaměstnání, ale využívat jich mohou také zaměstnavatelé pro své 

zaměstnance, v takovém případě dochází k částečnému nebo úplnému hrazení nákladů 

rekvalifikace, pokud je rekvalifikace nutná v dalším pracovním uplatnění zaměstnanců.  

Dalším nástrojem APZ jsou investiční pobídky, které slouží především k podpoře 

oblastí s vysokou mírou nezaměstnanosti. Investiční pobídky jsou nástrojem aktivní 

politiky zaměstnanosti, kterým se podporuje vytváření nových pracovních míst a 

rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců. Investiční pobídky dostává 

zaměstnavatel, pokud vytvoří pracovní místa, nebo zajistí rekvalifikace v oblasti, kde je 

průměrná míra nezaměstnanosti za 2 ukončená pololetí předcházející datu předložení 

záměru zaměstnavatele získat investiční pobídky nejméně o 50 % vyšší než průměrná míra 

nezaměstnanosti v České republice (§ 111 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb.).  

Nejstarším typem aktivní politiky zaměstnanosti jsou veřejně prospěšné práce. 

Jedná se o nástroj, který poskytuje časově omezené pracovní příležitosti pro osoby těžko 

umístitelné na trhu práce nebo dlouhodobě nezaměstnané. Jeho hlavním cílem je 

zabezpečení práva občanů na zaměstnání. Tento nástroj APZ spočívá zejména v údržbě 

veřejných prostranství, budov a komunikací, úklidu nebo jiných činnostech ve prospěch 

obcí nebo státních institucí. Veřejně prospěšné práce mohou trvat nejdéle 12 po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců. Pracovní místa vytváří zaměstnavatel na základě dohody 

s příslušným úřadem práce, zaměstnavatel pak získává finanční příspěvek na úhradu 

mzdových nákladů a to až do výše celkových mzdových nákladů. 

Další nástroj, jehož cílem je zajistit právo na zaměstnání všem občanům, představují 

společensky účelná pracovní místa (SÚPM). Podle zákona o zaměstnanosti SÚPM 
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zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je 

uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Do 

kategorie SÚPM se řadí také zahájení samostatně výdělečné činnosti uchazečem o 

zaměstnání. S vytvořením takovýchto pracovních míst může být opět spojen příspěvek na 

úhradu nákladů, může se však jednat pouze o návratný příspěvek, příspěvek na úhradu 

úroků z úvěru, případně příspěvek na uhrazení mzdových nákladů. 

Další formou podpory je příspěvek na zapracování, jehož cílem je poskytnout 

motivaci zaměstnavatelům, aby přijali do pracovního poměru nezaměstnané, kterým úřad 

práce věnuje zvýšenou péči. Zvýšená péče je poskytována především uchazečům se 

zdravotním postižením, do 20, nebo nad 50 let věku, těhotným ženám, matkám pečujícím 

o dítě do 15 let a uchazečům, jež jsou v evidenci déle než 5 měsíců. Příspěvek může být 

poskytován maximálně po dobu 3 měsíců a může činit maximálně polovinu minimální 

mzdy.  

Specifickou formu podpory tvoří tzv. příspěvek při přechodu na nový podnikatelský 

program. Tento nástroj APZ má za cíl předejít propouštění zaměstnanců v situaci, kdy 

dochází k zásadním technologickým změnám či změně předmětu podnikání 

zaměstnavatele, které vedou k tomu, že zaměstnavatel nemůže poskytnout svým 

zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. V takovém případě 

může ÚP poskytovat příspěvek v maximální výši poloviny minimální mzdy a to po dobu 

maximálně 6 měsíců.  

Mezi další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti patří překlenovací příspěvek a 

příspěvek na dopravu zaměstnanců. Překlenovací příspěvek je poskytován samostatně 

výdělečně činným osobám, které přestaly být uchazeči o zaměstnání. Zaměstnavatel, 

který zabezpečuje dopravu svých zaměstnanců do a ze zaměstnání může získat příspěvek 

na dopravu zaměstnanců, pokud doprava není prokazatelně provozována hromadnými 

dopravními prostředky. 

Součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti je rovněž poradenství, které 

poskytují úřady práce. Tento nástroj APZ zjišťuje osobnostní a kvalifikační předpoklady 

uchazečů a na jejich základě doporučuje vhodné pracovní místo, případně poskytuje 

poradenství při volbě povolání či rekvalifikace. Zabezpečovat poradenství mohou úřady 
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práce přímo i nepřímo prostřednictvím různých pedagogicko-psychologických poraden či 

bilančně diagnostických pracovišť. 

Mezi další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti patří programy určené pro 

specifickou cílovou skupinu. Jedním z takových nástrojů je podpora zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením (OZP). Mezi programy podporující zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením patří především chráněné pracovní místo (CHPM) a chráněná 

pracovní dílna (CHPD). CHPM je místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se 

zdravotním postižením, které musí být provozováno po dobu nejméně 2 let a na které 

poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek až do výše dvanáctinásobku průměrné 

mzdy. CHPD je pracoviště, kde je zaměstnáno nejméně 60 % osob se zdravotním 

postižením (v ročním průměru), a které je tomuto účelu přizpůsobené. Chráněná pracovní 

dílna musí být také provozována po dobu nejméně 2 let a úřad práce na ni poskytuje 

zaměstnavateli příspěvek. 

Dalším nástrojem APZ jsou cílené programy zaměstnanosti. Jedná se o programy 

mezinárodního, celostátního i regionálního charakteru, které jsou zaměřené na řešení 

konkrétních problémů zaměstnanosti. Patří sem také programy financované ze 

strukturálních fondů EU. 

2.3 Politika zaměstnanosti v České republice 

V souladu s evropským trendem se Česká republika od druhé poloviny devadesátých 

let snažila přelévat prostředky z oblasti pasivní politiky zaměstnanosti (PPZ)10 do oblasti 

politiky aktivní. Bohužel však s rostoucí nezaměstnaností v druhé polovině 90. let rostl 

především úhrn celkových výdajů na politiku zaměstnanosti a to v důsledku rostoucích 

výdajů politiky aktivní i pasivní. Tento trend přetrval i po roce 2000, přičemž v roce 2008 

přesáhly výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti 6 mld. Kč, výdaje na pasivní politiku 

dokonce 7 mld. Kč. Výdaje na PPZ se nepodařilo výrazněji snížit ani v letech 2005 – 2008, 

kdy míra nezaměstnanosti vykazovala setrvalý pokles.  

                                                           
10

 Výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti tvoří především úhrn vyplacených podpor v nezaměstnanosti a 
podpor v rekvalifikaci. 
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V roce 2009 pozorujeme dokonce prudký nárůst výdajů na PPZ, které se ve srovnání 

s rokem 2008 více než zdvojnásobily. Tento nárůst je bezpochyby důsledkem rostoucího 

počtu nově příchozích uchazečů o zaměstnání do evidence úřadů práce, kteří mají nárok 

na podporu v nezaměstnanosti. Výdaje na APZ se oproti roku 2008 také zvýšily, v roce 

2009 dosáhly téměř 7 mld. Kč. Celkový souhrn výdajů na politiku zaměstnanosti (PZ) tak 

v roce 2009 dosáhl více než 22 mld. Kč, což představuje 0,61 % HDP.11 Tabulka 2 a graf 1 

ilustrují vývoj výdajů na politiku zaměstnanosti od roku 1991 do roku 2009. 

Tabulka 2. Výdaje na aktivní1) a pasivní politiku zaměstnanosti v ČR 

 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

PPZ
 

1,68 1,42 1,42 1,84 1,78 2,11 3,42 4,19 5,71 5,68 5,23 6,21 6,95 7,03 7,05 7,31 7,02 7,11 15,08 

APZ 0,77 1,72 0,75 0,72 0,63 0,56 0,55 0,90 1,92 3,41 4,06 3,48 3,27 3,94 4,03 5,30 5,67 6,13 6,95 

PZ 2,45 3,15 2,17 2,56 2,42 2,66 3,97 5,10 7,63 9,09 9,29 9,69 10,22 10,97 11,07 12,61 12,69 13,25 22,03 

Poznámka: 
1)

 Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti zahrnují výdaje na absolventská místa, SÚPM, veřejně prospěšné 
práce, rekvalifikace a podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jedná se tedy o výdaje na státní politiku 
zaměstnanosti financované ze státního rozpočtu (nezahrnují programy APZ financované z Evropského sociálního fondu).  

Graf 1. Výdaje na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti v ČR 

 

Zdroj: Údaje pro roky 1991-2007: Integrovaný portál MPSV: Výdaje na státní politiku zaměstnanosti; údaje 
pro rok 2008: MPSV (2009); údaje pro rok 2009: MPSV: Vyžádané informace (http://www.mpsv.cz/cs/8612) 

Strukturu účastníků národních programů aktivní politiky zaměstnanosti (myšleno 

programů plně financovaných ze státního rozpočtu) podle jednotlivých nástrojů v roce 

2008 a 2009 znázorňuje graf 2. Na ose y je uveden průměrný počet uchazečů o práci 

                                                           
11

 Podíl politiky zaměstnanosti na HDP však není nijak alarmující. Např. v roce 1993 činil podíl výdajů na 
politiku zaměstnanosti v ČR 0,51 % HDP (OECD, 1993) a průměr států EU27 činil v roce 2007 1,68 % HDP 
(Eurostat, LMP expenditure, dostupné na internetu: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do, 
staženo 2. 5. 2010). 
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umístěných v příslušném programu APZ v daném roce. Počet účastníků všech typů 

programů v roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 poklesl, národní programy APZ jsou totiž 

postupně nahrazovány programy spolufinancovanými z Evropského sociálního fondu 

(ESF), kterými se budeme zabývat níže. K největšímu poklesu počtu účastníků došlo u 

programů SÚPM - vyhrazená místa (SÚPM v. m.), SÚPM u zaměstnavatele (SÚPM u zam.) 

a u programů veřejně prospěšných prací (VPP).  

Z hlediska struktury národních programů APZ v roce 2009 se největší počet 

uchazečů o práci účastnil rekvalifikací (4562 osob). Velkého procenta uchazečů o práci se 

dále týkaly příspěvky na zahájení samostatně výdělečné činnosti (SVČ, 3058 osob), 

programy veřejně prospěšných prací (2376 umístěných uchazečů) a programy SÚPM 

vyhrazená místa (2123 osob).  

Graf 2. Struktura národních programů APZ (průměrný počet umístěných 
uchazečů v daném roce) 

 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV Zaměstnanost: Statistiky nezaměstnanosti, vlastní výpočty 

Mimo národních programů APZ se mnoho uchazečů o práci účastní také programů 

dotovaných z Evropského sociálního fondu (ESF). Jejich počet je vyšší, než počet účastníků 

národních programů APZ, proto tyto programy neuvádíme v grafu 2. V roce 2009 se 

jednalo především o projekty Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP 
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LZZ12), který v roce 2009 evidoval průměrný počet umístěných uchazečů ve výši 13 072 

osob. Další projekty APZ realizované z ESF (OP RLZ a JPD3,13 OP LZZ) evidovaly v roce 2009 

průměrně 57 442 umístěných uchazečů. V roce 2008 byl průměrný počet účastníků 

programů spolufinancovaných z ESF nižší o téměř 20 %, průměrný počet umístěných 

uchazečů o práci v těchto programech v roce 2008 byl 47 193 osob.  

Pro analýzu efektů APZ, která je náplní kapitoly 3, budeme také využívat informací o 

průměrné délce trvání programů APZ. Vzhledem k tomu, že MPSV neeviduje statistiky 

týkající se délky programů APZ, analyzovaná data pochází z práce Sirovátka a Kulhavý 

(2008), která se zabývá programy APZ v ČR v roce 2007. Graf 3 ilustruje délku trvání 

jednotlivých typů programů.  

Graf 3. Délka programů APZ v roce 2007 

 

Zdroj: Sirovátka a Kulhavý (2008) 

Mezi nejkratší programy patří rekvalifikace (40 % programů trvá zhruba jeden 

měsíc) a programy financované z ESF (délka trvání se pohybuje okolo čtvrt až půl roku, 

průměrná délka je 4 měsíce). Programy tvorby pracovních míst jsou spíše 

                                                           
12

 OP LZZ si klade za cíl zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších 
zemí EU a je rozveden ve třech specifických cílech - první cíl se soustředí na zvýšení adaptability 
zaměstnanců a zaměstnavatelů, druhý cíl na zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti a 
třetí dílčí cíl se zaměřuje na posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených (Integrovaný portál MPSV Zaměstnanost: Aktivní politika zaměstnanosti). 

13
 V rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) se jedná především o opatření 1.1 Posílení 

aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání a opatření 1.2 Modernizace 
veřejných služeb zaměstnanosti. Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu hlavní město Praha 
(JPD3) zahrnuje především opatření 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti 
(Institut trhu práce, 2007a).  
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dlouhodobějšího charakteru, veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná 

pracovní místa (SÚPM) jsou charakteristická délkou trvání pohybující se okolo jednoho 

roku. Mezi nejdelší programy patří chráněná pracovní místa a dílny (CHPD), programy 

podporující samostatně výdělečnou činnost (SVČ) a absolventské pozice, které však v roce 

2007 evidovaly pouhých 52 míst.14 

2.4 Vybrané ukazatele trhu práce v České republice 

Na závěr druhé kapitoly představíme vývoj vybraných ukazatelů trhu práce v České 

republice. Historický vývoj těchto ukazatelů nám pomůže odhalit hlavní problémy trhu 

práce, které přetrvávají do současnosti a na které by se měla politika zaměstnanosti 

zaměřit. Tato podkapitola se bude dále zabývat strukturou nezaměstnaných a pokusí se 

identifikovat skupiny, které jsou nejvíce ohrožené nezaměstnaností a dlouhodobou 

nezaměstnaností. 

Vývoj na trhu práce v České republice v první polovině 90. let bývá nazýván tzv. 

českým zázrakem (Czech unemployment miracle, viz např. Boeri, Bruda, 1995). Přechod 

z plánované na tržní ekonomiku je provázen restrukturalizací národního hospodářství, 

přičemž tento proces je spojen s výrazným růstem míry nezaměstnanosti. V České 

republice však po roce 1990 k žádnému masivnímu růstu nezaměstnanosti nedošlo.  

Příčinami tohoto českého zázraku se zabývalo mnoho studií, přičemž studie nejprve 

vyzdvihovaly dobré vlastnosti českého hospodářství, které umožnily udržet míru 

nezaměstnanosti na tak nízké úrovni. Mezi ně patřila především vzdělaná pracovní síla, 

relativně malý podíl zemědělství na národním hospodářství, kvalitní služby poskytované 

úřady práce, vysoká míra využívání aktivní politiky zaměstnanosti, méně štědrý systém 

podpory v nezaměstnanosti a dále pak stanovení nízké hladiny mezd a nízkého kurzu 

koruny (Gitter, Scheuer, 1998). Studie však zároveň upozorňují na to, že situace na trhu 

práce v ČR nebyla tak obdivuhodná, jak naznačuje tehdejší míra nezaměstnanosti. Gitter a 

Scheuer (1998) poukazují na významný pokles zaměstnanosti a potenciální skrytou 

nezaměstnanost způsobenou nedostatečnou restrukturalizací velkých korporací.  

                                                           
14

 Místa pro odbornou praxi absolventů a mladistvých byla v roce 2006 zrušena, jedná se tedy pouze o 
programy zahájené v roce 2006, které v roce 2007 dobíhají. 
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Současná literatura většinou upozorňuje také na problémy trhu práce počátku 90. 

let. Flek a Večerník (2004) vyzdvihují především následující tři skutečnosti, které umožnily 

udržet míru nezaměstnanosti na tak nízké úrovni. První z nich byly banky, které zůstaly 

částečně ve vlastnictví státu, a tedy mohly poskytovat štědré úvěry velkým společnostem, 

pokles zaměstnanosti v důsledku restrukturalizace byl tedy mnohem nižší. Za druhé, na 

počátku 90. let došlo k výraznému poklesu reálných mezd, přičemž reálné mzdy byly 

sníženy pod úroveň produktivity práce a práce se tedy stala relativně levným výrobním 

faktorem. A konečně, většina pracovníků, kteří byli po roce 1989 v rámci restrukturalizace 

hospodářství propuštěni,15 si nalezla nové místo (například v rychle se rozvíjejícím odvětví 

služeb nebo v drobném podnikání), nebo odešla z trhu práce úplně. Výrazný pokles 

zaměstnanosti byl tedy doprovázen výrazným poklesem pracovní síly, míra 

nezaměstnanosti v důsledku toho neprodělala žádné výraznější změny. Flek a Večerník 

(2004) uvádí, že zrušení každých pěti pracovních míst bylo v tomto období spojeno 

s příchodem jediného uchazeče o práci do skupiny nezaměstnaných. Vyšší míra 

nezaměstnanosti se tedy v první polovině 90. let týkala pouze regionů, ve kterých 

převažoval těžký průmysl a které se po roce 1989 potýkali s výrazným poklesem poptávky, 

protože ztratili své tradiční odbytiště v zemích bývalého Sovětského svazu.  

Druhá polovina 90. let byla poznamenána odlišným vývojem trhu práce. Obrat 

nastal v roce 1994, kdy byl zaznamenán první nárůst zaměstnanosti, přičemž tento vývoj 

na trhu práce přetrval i v roce 1995 a 1996. Růst zaměstnanosti byl hnán ekonomickým 

oživením způsobeným prudkým růstem poptávky. Ekonomika však začala vykazovat znaky 

přehřívání, rychle rostoucí poptávka byla hnána výrazným růstem investic, úvěrů a růstem 

mezd, který nebyl v souladu s růstem produktivity práce. Nesoulad mezi nabídkou a 

poptávkou vedl ke vzniku vnější nerovnováhy, došlo k růstu inflačních tlaků a v roce 1997 

upadla česká ekonomika do krize. Hospodářská politika byla určována především 

restriktivními opatřeními, došlo ke zmrazení výše mezd a objevily se tlaky na další 

restrukturalizaci podniků a zvýšení finanční disciplíny firem.  

V důsledku těchto opatření dochází v roce 1997 k poklesu agregátní zaměstnanosti 

a růstu nezaměstnanosti, přičemž tento trend přetrvává až do roku 2000. Vzhledem 

                                                           
15

 Celková zaměstnanost poklesla v období 1990-1993 o více než 500 000 pracovníků, což odpovídalo 
poklesu o 10 %. 
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k regulatorním zásahům státu a institucionálním změnám v tomto období (nový systém 

sociálních dávek,16 zvyšování minimální mzdy) dochází podle mnoha autorů dokonce 

k trvalému růstu rovnovážné míry nezaměstnanosti neboli tzv. míry nezaměstnanosti 

neakcelerující inflaci (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment - NAIRU).17 

Období od roku 1997 do roku 2000 je také spojováno s růstem dlouhodobé 

nezaměstnanosti, poklesem participace na trzích práce a prohlubováním strukturální 

povahy nezaměstnanosti.18  

Vysoká míra nezaměstnanosti spojená s velkým podílem dlouhodobě 

nezaměstnaných přetrvává i v dalším období. Až do roku 2005 se míra nezaměstnanosti 

podle VŠPS pohybovala okolo 8 % a to navzdory ekonomickému oživení.19 Galuščák a 

Münich (2005) poukazují na růst strukturální nezaměstnanosti v tomto období. Mezi roky 

1999 a 2000 a ke konci roku 2003 rostla v ČR míra nezaměstnanosti i míra volných 

pracovních míst. V tomto období dochází tedy pravděpodobně k posunu Beveridgovy 

křivky doprava a nahoru, efektivita párování uchazečů o zaměstnání a volných pracovních 

míst se snižuje (viz kapitola 1.1.2). Tento vývoj lze vysvětlit rostoucím nesouladem mezi 

strukturou volných pracovních míst a kvalifikací uchazečů o zaměstnání; strukturální 

složka nezaměstnanosti tedy roste.  

Míra nezaměstnanosti začala výrazněji klesat až v roce 2006. Tento pokles přetrval 

do roku 2008, kdy míra nezaměstnanosti podle VŠPS dosáhla 5,45 %. Tento pozitivní vývoj 

byl bezpochyby důsledkem silného ekonomického růstu (v letech 2005-2007 vykazovala 

ekonomika každoročně více než 6% růst HDP). I přes výrazný pokles nezaměstnanosti však 

pociťují podniky (včetně rostoucího počtu zahraničních firem) celkový nedostatek 

                                                           
16

 Sociální systém v té době například stanovuje výši životního minima čtyřčlenné domácnosti na úroveň, 
která je jen o něco nižší než průměrná hrubá nominální mzda - v roce 1998 tvoří 90 % průměrné mzdy 
(VÚPSV: Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky). Motivace k práci je tedy u 
pracovníků s nižší kvalifikací velmi nízká. 

17
 Hurník a Navrátil (2004) odhadují růst NAIRU o 1,5 % v období 1996-1999, Fukač (2003) odhaduje růst 

střednědobé NAIRU z asi 3 % v roce 1997 až na více než 8 % v roce 2000. Hurník a Navrátil (2004) dále uvádí, 
že všechny studie zabývající se vývojem míry nezaměstnanosti neakcelerující inflaci pro ČR dochází k závěru, 
že NAIRU se od roku 1996 výrazně zvýšila.  

18
 Většina strukturálních změn se odehrála mezi roky 1990 a 1996, kdy docházelo k poklesu zaměstnanosti 

v průmyslu a zemědělství a naopak růstu v sektoru služeb. Tyto strukturální změny však pravděpodobně 
nebyly dostatečné. Od roku 1996 již k žádným výraznějším změnám nedochází a strukturální povaha 
nezaměstnanosti se stává podstatným problémem. 

19
 Míra nezaměstnanosti podle Výběrového šetření pracovních sil (ČSÚ: Zaměstnanost a nezaměstnanost v 

ČR podle výsledků VŠPS). Míra registrované nezaměstnanosti se v té době pohybovala mezi 8 a 10 %. 



33 
 

pracovních sil, který je způsobený odlišnou strukturou volných pracovních míst a 

kvalifikací uchazečů, ale také často malou motivací nezaměstnaných pracovat. Jak uvádí 

zpráva VÚPSV (2008): „… nezaměstnaní nejsou vždy dostatečně kvalifikovaní, nebo často 

ochotni pracovat za relativně nízké mzdy, které tyto firmy nabízí a dávají přednost ještě 

existujícímu velkorysému systému dávek, a tak zpravidla až polovinu nově vznikajících 

pracovních míst v těchto firmách je nutno obsazovat zahraničními pracovníky.“ (pozn.: 

firmy – myšleno zahraniční firmy pronikající na český trh práce) 

Ochota pracovat je především u uchazečů s nižší kvalifikací významným způsobem 

ovlivněna systémem sociálních dávek, především pak tzv. nahrazovacím poměrem 

(replacement rate), který určuje podíl čistého příjmu domácnosti osoby, která nemá práci, 

a domácnosti osoby, která pracuje.20 Galuščák a Pavel (2007) zkoumají, jak změna 

systému sociálních dávek v roce 2007 ovlivní nahrazovací poměr a tedy motivaci českých 

domácností pracovat. Z jejich propočtů je patrné, že systém dávek i po své změně nadále 

přispívá k existenci pasti nezaměstnanosti a neaktivity (nahrazovací poměr podle jejich 

výsledků pro rodiny s dětmi po roce 2007 dokonce vzroste). Přičemž ukazují, že v souladu 

s tímto zjištěním, je jednoznačně nejvyšší míra nezaměstnanosti v domácnostech s jednou 

dospělou osobou a dětmi. 

V roce 2009 byl na trhu práce zaznamenán silný dopad hospodářské recese, která 

přinesla opětovné zvyšování míry nezaměstnanosti a především prudký pokles 

zaměstnanosti. Míra zaměstnanosti poklesla zpět na úroveň roku 2005 a míra 

nezaměstnanosti podle VŠPS vzrostla na 6,7 %. Ve třetím čtvrtletí roku 2009 byl dokonce 

zaznamenán nejvyšší meziroční nárůst míry nezaměstnanosti od roku 1993 a to o 3,1 %. 

Vývoj základních ukazatelů trhu práce v ČR je uveden v grafu 4 a tabulce 3. 

 

 

 

                                                           
20

 Sociální dávky je na rozdíl od podpory v nezaměstnanosti možné pobírat stále, neexistuje žádné omezení 
ve smyslu maximální doby pobírání dávek. Jestliže se při ztrátě zaměstnání čistý příjem domácnosti změní 
jen málo (nahrazovací poměr je vysoký), nejsou tím vytvářeny dostatečné motivační tlaky na aktivní hledání 
zaměstnání a tento fakt může vést ke vzniku dlouhodobé nezaměstnanosti (Galuščák a Pavel, 2007). 
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Graf 4. Základní ukazatele trhu práce v ČR podle VŠPS 

 

Zdroj: ČSÚ: Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků VŠPS a Makroekonomické údaje 

Tabulka 3. Základní ukazatele trhu práce v ČR podle VŠPS (v %) 

  93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
Míra ekonomické 
aktivity 

61,4 61,6 61,5 61,2 61,1 61,0 61,0 60,4 60,0 59,8 59,4 59,2 59,4 59,3 58,8 58,5 58,7 

Míra 
zaměstnanosti 

58,8 59,0 59,0 58,9 58,2 57,1 55,7 55,1 55,1 55,4 54,8 54,3 54,7 55,0 55,6 56,0 54,8 

Míra 
nezaměstnanosti 

4,3 4,3 4,0 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,2 7,3 7,8 8,4 8,0 7,2 5,4 4,4 6,7 

Míra dlouhodobé 
nezaměstnanosti

1) 
0,7 0,9 1,1 1,1 1,3 1,9 3,1 4,1 4,2 3,7 3,9 4,3 4,2 3,9 2,8 2,2 2,0 

Poznámka: 
1) 

Do roku 2005 byla míra dlouhodobé nezaměstnanosti založena na počtu nezaměstnaných, 
kteří si hledali zaměstnání déle než 1 rok. Od roku 2006 je podle Eurostatu tato míra konstruována na 
základě kratší doby z doby hledání zaměstnání a doby od ukončení posledního zaměstnání respondenta. 
Tato kratší doba musí překročit délku 1 roku. 

Zdroj: : ČSÚ: Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků VŠPS a Makroekonomické údaje 

Vraťme se nyní zpátky k problému dlouhodobé nezaměstnanosti, který je trvale 

neopomenutelným problémem trhu práce v České republice.21 Dlouhodobě 

nezaměstnaní mají nižší šanci najít zaměstnání, protože dlouhodobá nezaměstnanost 

způsobuje ztrátu lidského kapitálu (snižuje produktivitu) a většinou také vede ke snížení 

úsilí při hledání nového zaměstnání. Dlouhodobá nezaměstnanost se týká převážně 

několika problematických kategorií nezaměstnaných – jedná se především o uchazeče 

                                                           
21

 Od roku 2001 do roku 2007 tvoří počet dlouhodobě nezaměstnaných více než 50 % všech 
nezaměstnaných. V roce 2008 dochází k mírnému poklesu, přičemž v roce 2009 je podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných již pouze 30 %, tento pokles však nemůžeme interpretovat jako pokles dlouhodobě 
nezaměstnaných, protože v roce 2009 došlo k vysokému růstu počtu nově nezaměstnaných. (ČSÚ: 
Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků VŠPS) 
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s nízkým dosaženým vzděláním a uchazeče, kteří svou kvalifikací neodpovídají současným 

požadavkům zaměstnavatelů (Jurajda a Münich, 2003).  

 Strukturu neumístěných uchazečů o zaměstnání podle doby jejich evidence na 

úřadech práce ilustruje graf 5. Největší podíl na nezaměstnanosti mají krátkodobě 

nezaměstnaní (s dobou evidence do 3 měsíců). Struktura nezaměstnaných podle doby 

jejich evidence je celkem stabilní v průběhu celého sledovaného období, pouze v roce 

2009 (data k 30. 6. 2009) došlo k výraznému nárůstu uchazečů, kteří jsou evidování na ÚP 

méně než 6 měsíců. Od roku 2005 můžeme také pozorovat klesající trend v počtu 

uchazečů evidovaných déle než 24 měsíců, přesto však tato skupina dlouhodobě 

nezaměstnaných tvoří až do roku 2008 druhou nejpočetnější skupinu nezaměstnaných.  

Graf 5. Struktura nezaměstnaných podle doby evidence 2002 – 20091) 

 

Poznámka: 
1)

 Stav k 30. 6. 2009. 
Zdroj: ČSÚ (2009): Ročenka statistiky trhu práce 

Průměrná délka evidence uchazečů o zaměstnání vykazovala mezi roky 2002 a 2007 

stálý růst. V roce 2002 činila 15,9 měsíce a v roce 2007 to bylo již 21,6 měsíce. V letech 

2008 a 2009 začala průměrná délka evidence nezaměstnaných klesat, počet dlouhodobě 

nezaměstnaných klesl k 30. červnu 2008 meziročně o 29 %. Pokles je však pravděpodobně 

částečně způsoben přílivem nově nezaměstnaných do evidencí úřadů práce, kteří průměr 
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výrazně snižují, přestože MPSV uvádí, že tento pozitivní trend je způsoben změnami 

sociálního systému od 1. 1. 2008.  

Dalším důležitým aspektem trhu práce v České republice je struktura 

nezaměstnaných podle věku. Jak jsme již zmínili, mezi hlavní rizikové skupiny ohrožené 

nezaměstnaností patří mladí lidé bez pracovních zkušeností a pak naopak lidé nad 50 let 

věku. Graf 6 znázorňuje procentuální rozdělení nezaměstnaných do věkových kategorií na 

konci roku 2002 a v červnu roku 2009. V uvedeném období se podařilo výrazně snížit podíl 

nezaměstnaných ve věku do 29 let (v kategorii od 20 do 29 let došlo k poklesu z 18 % 

v roce 2002 na 12 % v roce 2009). Oproti tomu podíl nezaměstnaných nejstarší věkové 

kategorie vzrost, tento fakt mimo jiné souvisí se zvyšováním věkové hranice odchodu do 

důchodu. Tento nárůst je markantní a ukazuje, že v nejbližší době bude nutné nalézt 

vhodné řešení tohoto problému. Tento problém ostatně zmiňuje i Evropská strategie 

zaměstnanosti (Employment policy guidelines 2008-2010).22 

Graf 6. Struktura nezaměstnaných podle věku k 31. 12. 2002 (vlevo) a k 
30. 6. 2009 (vpravo) 

 

Zdroj: ČSÚ (2009): Ročenka statistiky trhu práce 

Důvodem neúspěchu na pracovním trhu může být také nedostatek lidského kapitálu 

způsobený například nízkým dosaženým vzděláním uchazeče, nebo nesouladem mezi 

kvalifikací uchazeče a požadavky zaměstnavatelů (viz výše). Graf 7 ilustruje strukturu 

registrovaných uchazečů o zaměstnání podle nejvyššího ukončeného vzdělání. Zde 

                                                           
22

 Evropská strategie zaměstnanosti je zakotvena v Amsterdamské smlouvě a podle ní vyjadřuje úsilí 
jednotlivých členských zemí koordinovat se za účelem společného hledání řešení či osvědčených postupů, jež 
pomohou vytvářet více pracovních míst a zvyšovat jejich kvalitu. Rada Evropy vydává každý rok na návrh 
Evropské komise tzv. Směrnice v oblasti zaměstnanosti (Employment policy guidelines), které určují priority 
národních politik. (European Commission: European Employment Strategy) 
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uvádíme pouze strukturu platnou k 30. 6. 2009, protože v této oblasti nedošlo 

k výraznějším změnám. Nejpočetnější skupinu tvoří vyučení bez maturity (40,6 %), na 

druhém místě jsou nezaměstnaní se základním vzděláním (28,6 %), uchazeči s vyšším 

dosaženým vzděláním pak tvoří podstatně menší část neumístěných uchazečů o 

zaměstnání. 

Graf 7. Struktura nezaměstnaných podle vzdělání k 30. 6. 2009 

 

Zdroj: ČSÚ (2009): Ročenka statistiky trhu práce 

V této části práce jsme se seznámili s hlavními vývojovými trendy trhu práce v České 

republice a uvedli hlavní problematické oblasti. Jednou z těchto oblastí je přetrvávající 

strukturální charakter nezaměstnanosti způsobený nesouladem mezi kvalifikačními 

požadavky zaměstnavatelů a kvalifikací uchazečů o zaměstnání. Právě na zmírnění těchto 

nesrovnalostí se často orientuje politika zaměstnanosti. Dalším přetrvávajícím problémem 

je nedostatečná motivace některých skupin nezaměstnaných pracovat (především 

nezaměstnaných s nízkou kvalifikací a nezaměstnaných rodičů s dětmi), která je 

způsobená štědrým systémem sociálních dávek. Dalším aspektem trhu práce v ČR, na 

který by se měla politika zaměstnanosti zaměřit, je vysoká nezaměstnanost lidí ve vyšších 

věkových kategoriích. 
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Kapitola 3 

Empirická analýza efektů aktivní politiky 

zaměstnanosti 

Cílem empirické analýzy efektů APZ je ověřit, zda mají programy aktivní politiky 

zaměstnanosti příznivý dopad na míru nezaměstnanosti v krajích České republiky. Tuto 

hypotézu budeme testovat pro rekvalifikační programy, programy veřejně prospěšných 

prací (VPP), programy společensky účelných pracovních míst (SÚPM) a programy 

spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF). Dále se pokusíme určit vliv 

současné hospodářské krize na efektivitu programů aktivní politiky zaměstnanosti. 

V první části kapitoly představíme dosavadní empirický výzkum zabývající se 

efektivitou aktivní politiky zaměstnanosti a jejími dopady na nezaměstnanost. Druhá část 

kapitoly se zabývá základní analýzou datového souboru, ve které představíme použitá 

data a identifikujeme základní výhody a nevýhody našeho datového souboru. Ve třetí 

části kapitoly formulujeme odhadovanou rovnici a zvolíme metody, kterými budeme tuto 

rovnici odhadovat. Závěr kapitoly bude věnován vlastní regresní analýze a interpretaci 

jejích výsledků. 

3.1 Přehled dosavadního empirického výzkumu 

Efektivitou aktivní politiky zaměstnanosti se zabývá velký počet studií. Od konce 90. 

let jejich počet výrazně vzrostl v důsledku zvýšeného zájmu o evaluace programů APZ, 

který je často iniciovaný požadavky Evropské unie,23 a také díky velkému pokroku 

v analytických metodách, které se pro evaluace využívají. Tato „třetí generace“ studií se 

však zabývá především mikroekonomickými dopady APZ na jedince (Kluve, 2006).  

                                                           
23

 V roce 2002 vydala Evropská komise souhrnný report hodnocení úspěšnosti Evropské strategie 
zaměstnanosti od roku 1997 (kdy se konal Lucemburský summit) do roku 2002, který byl založen na 
národních evaluačních studiích. Tyto národní reporty se sice výrazně lišily ve své kvalitě a použitých 
metodách, všechny členské státy však musely jistou formu evaluace programů APZ provést. (European 
Commission, 2002) 



39 
 

Vzhledem k zaměření této práce budeme ale v tomto přehledu uvádět pouze 

makroekonomické studie dopadů APZ24 a studie zabývající se efektivitou aktivní politiky 

zaměstnanosti v ČR.  

3.1.1 Hodnocení efektivity programů APZ v České republice 

Nejprve se zaměříme na evaluační studie APZ v České republice v devadesátých 

letech. Nízká míra nezaměstnanosti v první polovině 90. let (viz kapitola 2.4) vedla ke 

vzniku několika studií, které zkoumaly příčiny tohoto českého zázraku. Jedna 

z předpokládaných příčin byla také relativně vysoká míra využívání aktivní politiky 

zaměstnanosti.25 Nakolik byla nízká míra nezaměstnanosti důsledkem využívání nástrojů 

APZ, zkoumali např. Burda a Lubyova (1995); Lehmann (1995); Boeri a Burda (1995). 

Burda a Lubyova (1995) odhadovali rozšířenou párovací funkci (augmented matching 

function) pro Českou republiku a Slovensko a pomocí těchto odhadů analyzovali efektivitu 

APZ v těchto zemích. Podařilo se jim potvrdit existence pozitivního vlivu aktivní politiky 

zaměstnanosti na efektivitu párování, velikost tohoto vlivu se však ukázala být pouze 

marginální. Lehmann (1995) zkoumal vliv aktivní politiky zaměstnanosti na rozdíly 

v mírách nezaměstnanosti v ČR, Maďarsku a Polsku, přičemž analýza APZ v České 

republice byla založena na souhrnu dosavadní literatury. Lehmann (1995) také dochází k 

závěru, že aktivní politika zaměstnanosti je schopna vysvětlit pouze malou část z rozdílu 

v mírách nezaměstnanosti uvedených států. 

 Boeri a Burda (1995) se svou analýzou nejvíce přibližují empirické analýze, kterou 

uvádíme v této práci. Metodologií a výsledky této studie se tedy budeme zabývat 

podrobněji. Boeri a Burda (1995) odhadují efekty APZ na efektivitu párování mezi volnými 

pracovními místy a uchazeči o zaměstnání v okresech ČR. Úspěšnost aktivní politiky 

zaměstnanosti posuzují pomocí rozšířeného modelu párování, vysvětlovaná proměnná je 

míra odlivu uchazečů o zaměstnání z nezaměstnanosti do zaměstnanosti. Předpokladem 

                                                           
24

 Jedná se o studie, které se pokouší odhadnout čistý efekt programů APZ na zaměstnanost nebo 
nezaměstnanost, mají tedy stejný cíl jako tato práce. Přehled výsledků mikroekonomických evaluací uvádí 
například Fay (1996); Martin, Grubb (2001) pro země OECD a Kluve (2006) pro státy EU. 

25
 Česká republika vykazovala relativně vysoké výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti ve srovnání s 

politikou pasivní, podle OECD (1993) činily v roce 1993 v ČR výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti 0,32 % 
HDP a výdaje na politiku pasivní 0,19 % HDP. Absolutní výše výdajů však byla ve srovnání s ostatními státy 
OECD nízká - výdaje na APZ činili např. ve Švédsku v roce 1992-1993 3,21 % HDP (OECD, 1993). 
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analýzy je, že míra odlivu z nezaměstnanosti je stabilní funkcí počtu nezaměstnaných a 

počtu volných míst v předchozím období. Ekonometrické odhady efektů APZ provádí 

autoři na základě čtvrtletních statistik okresních úřadů práce od počátku roku 1991 do 

poloviny roku 1994.  

Boeri a Burda (1995) poukazují na pravděpodobný problém simultánní kauzality,26 

neboť alokace prostředků na APZ závisí na situaci na regionálním trhu práce, je tedy 

přinejmenším částečně určena mírou odlivu z nezaměstnanosti v daném okrese. Autoři 

tedy využívají kromě tradiční metody nejmenších čtverců (OLS) také metody 

instrumentálních proměnných (instrumental variables, IV).27 Odhady pomocí OLS ukazují 

kladný signifikantní dopad programů APZ (měřených pomocí výše výdajů, počtu 

umístěných uchazečů a počtu vytvořených míst) na míru odlivu z nezaměstnanosti. 

Odhady pomocí instrumentálních proměnných jsou pro výši výdajů na APZ přibližně stejné 

jako odhady metodou OLS. Pokud však uvažujeme počet umístěných uchazečů nebo 

počet nově vytvořených míst, odhady efektů APZ pomocí IV jsou mnohem vyšší ve 

srovnání s odhady OLS. Odhadnuté koeficienty výdajů na APZ implikují, že v dlouhém 

období je pro přesun jednoho uchazeče o zaměstnání ze skupiny nezaměstnaných do 

skupiny zaměstnaných nutné vynaložit dodatečných 43 000 Kč na programy APZ. Co se 

týká efektů spojených s počtem umístěných uchazečů do programů APZ, odhadnuté 

koeficienty implikují, že zvýšení počtu účastníků v programech o 100 zvyšuje míru odlivu 

z nezaměstnanosti o 0,06 %, resp. 0,3 %, podle výsledků metodou OLS, resp. IV. 

Současné studie efektivity programů APZ v ČR jsou spíše mikroekonomického 

charakteru. Zkoumají efekty programů APZ na postavení účastníků programu na trhu 

práce a také další efekty těchto programů na kvalitu života a sociální začlenění 

nezaměstnaných (Institut trhu práce, 2007b). Využívají především quasi-experimentální 

design hodnocení (Sirovátka et al., 2003; Sirovátka, Kulhavý, 2007; Institut trhu práce, 

                                                           
26

 Problém simultánní kauzality (simultaneity problem) spočívá v tom, že změny v míře využívání APZ mohou 
ovlivňovat vysvětlovanou proměnnou (zde odliv z nezaměstnanosti), ale také změny ve vysvětlované 
proměnné mohou determinovat rozhodnutí ohledně míry využívání APZ. Odhady efektů APZ pomocí 
metody nejmenších čtverců jsou v takovém případě vychýlené. 

27
 Jako instrumenty pro míru využívání APZ používají průměr výdajů na APZ v daném kraji za celý rok, 

odhadnuté čtvrtletní hodnoty výdajů na APZ pomocí odhadu založeném na nezaměstnanosti a počtu 
volných pracovních míst, odhadnuté čtvrtletní hodnoty výdajů na AZP pomocí vzorce, které se používá pro 
alokaci APZ na Slovensku a samozřejmě všechny ostatní regresory v odhadované rovnici. 
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2007b) a metody dotazníkového šetření (Institut trhu práce, 2007e). Tyto studie se však 

v zásadě shodují v tom, že „opatření APZ jsou potenciálně i reálně účinná v mnoha 

směrech – přinášejí docela dobrý efekt na zaměstnanost a mají celou řadu pozitivních 

vedlejších střednědobých a dlouhodobých efektů“ (Institut trhu práce, 2007b).  

Z hlediska typů programů se studie efektivity programů APZ v ČR shodují v 

pozitivních účincích rekvalifikací na zaměstnanost, některé studie však upozorňují na 

jejich krátkodobý účinek, který se často v delším období vytrácí (Institut trhu práce, 

2007b). Společensky účelná pracovní místa mají silný účinek na zaměstnanost i v delším 

období, v hodnocení dosahují často relativně nejlepších výsledků (Sirovátka, Kulhavý, 

2008). Problémem těchto opatření je však jejich nehospodárnost, protože se často 

zaměřují na absolventy, tedy skupinu nezaměstnaných, která by si mohla v mnoha 

případech najít zaměstnání i bez těchto programů (Institut trhu práce, 2007b). Programy 

financované z Evropského sociálního fondu byly zatím hodnoceny pouze ve studii 

Sirovátka a Kulhavý (2008), přičemž tyto programy mají podle výsledků této studie malý 

vliv na nezaměstnanost. Autoři však upozorňují na to, že tyto programy neměly prozatím 

možnost projevit plně své efekty.  

Chráněná pracovní místa a dílny mají především silný sociálně integrační dopad na 

účastníky těchto programů, systém příspěvků však poskytuje prostor pro zneužívání 

tohoto nástroje ze strany zaměstnavatelů (Institut trhu práce, 2007b). Veřejně prospěšné 

práce také vykazují významné sociálně integrační účinky (Institut trhu práce, 2007b). 

Některé studie však upozorňují na to, že jejich účastníci zůstávají s jistým časovým 

odstupem častěji v nezaměstnanosti ve srovnání s uchazeči, kteří se těchto programů 

neúčastní. Jejich efekt na zaměstnanost je tedy negativní (Sirovátka et al., 2003) a 

účastníci veřejně prospěšných prací bývají v těchto programech umísťováni opakovaně 

(Institut trhu práce, 2007b). Sirovátka a Kulhavý (2008) uvádí, že efekty veřejně 

prospěšných prací na výskyt v nezaměstnanosti jsou tradičně zanedbatelné.  

Metodologie ani konkrétní výsledky těchto studií nejsou přímo srovnatelné 

s použitou metodologií ani charakterem výsledků naší empirické analýzy. Výše uvedená 

zjištění nám však přesto mohou v kapitole 3.4 posloužit pro kvalitativní porovnání s našimi 

výsledky co do obecného zhodnocení efektivity APZ v České republice.  
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3.1.2 Hodnocení makroekonomických dopadů programů APZ v zahraničí 

Podívejme se nyní na vybrané studie makroekonomických efektů aktivní politiky 

zaměstnanosti, které byly publikovány v zahraničí a které jsou pro naši analýzu relevantní 

z hlediska použité metodologie nebo výsledků. První z těchto studií pochází ze Švédska28 a 

budeme se jí v tomto přehledu zabývat podrobněji, protože naše empirická analýza 

efektů APZ je touto studií inspirovaná a v mnoha ohledech z ní vychází. Jedná se o studii 

Calmfors a Skedinger (1995) odhadující výši efektů APZ v 24 švédských regionech za 

období 1966 - 1990. Autoři vychází z teoretické analýzy efektů APZ založené na Layard-

Nickellově modelu trhu práce, která byla využita pro teoretickou analýzu efektů APZ i 

v této práci a odhadovaná rovnice je odvozena z rovnic poptávky po práci a tvorby mezd, 

které jsou velmi podobné těm, které byly představeny z první kapitole.  

Vysvětlovanou veličinou je v práci Calmfors a Skedinger (1995) míra celkové 

nezaměstnanosti (součet všech nezaměstnaných a účastníků programů APZ vůči pracovní 

síle). Míru využívání APZ vyjadřují pomocí tzv. akomodačních podílů APZ (míra participace 

v programech APZ vůči míře celkové nezaměstnanosti), přičemž rozlišují programy 

rekvalifikační a programy přímé tvorby pracovních míst. Do odhadované rovnice dále 

zahrnují regionální dummy proměnné, zpožděnou hodnotu vysvětlované proměnné a 

veličiny popisující agregátní cyklické faktory (časové dummy proměnné nebo celostátní 

míra nezaměstnanosti).  

Problém simultánní kauzality řeší autoři v první řadě pomocí výše zmíněných 

akomodačních podílů. Argumentují tím, že pokud využijeme podíl účastníků programů 

vůči počtu nezaměstnaných jako vysvětlovanou proměnnou, problém simultánní kauzality 

by měl být přinejmenším zmírněn, protože při růstu míry nezaměstnanosti není jisté, zda 

by mělo dojít k více či méně proporcionálnímu růstu participace v programech (vyjádřené 

akomodačním podílem). Autoři dále uvádí, že toto řešení není dostatečné, pokud 

akomodační podíly APZ závisí pouze na míře celkové nezaměstnanosti, neboť v tomto 

případě není odhadovaná rovnice identifikovaná. Předpokládají tedy, že existuje exogenní 

variace určující rozhodnutí týkající se míry využívání APZ v daném regionu. Podle autorů 

                                                           
28

 Švédsko má mezi evropskými státy nejdelší tradici v hodnocení programů APZ a literatura zabývající se 
aktivní politikou zaměstnanosti ve Švédsku je jedna z nejrozsáhlejších. Přehled mikroekonomických i 
makroekonomických studií efektů APZ ve Švédsku nabízí studie Calmfors, Forslund, Hemstrom (2002). 
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mohou exogenní variaci poskytovat politické faktory (předpokládají, že strany patřící 

do levé části politického spektra jsou více nakloněné programům aktivní politiky 

zaměstnanosti), nebo může exogenní variace pocházet z procesu rozhodování o APZ, kde 

je APZ určována nejprve na celostátní úrovni (národní akomodační podíl) a teprve poté 

jsou prostředky rozděleny mezi regiony na základě rozdílu mezi regionální a celostátní 

mírou nezaměstnanosti. Autoři tedy kromě odhadů metodou OLS využívají také 

instrumentálních proměnných.29 Robustnost odhadů dále kontrolují pomocí regresí přes 

několik časových období a regresemi proměnných v prvních diferencích. 

Výsledky odhadů naznačují, že programy přímé tvorby pracovních míst zvyšují 

celkovou nezaměstnanost, protože dochází k efektu vytěsnění pracovních míst řádného 

trhu práce. Autoři odhadují míru vytěsnění způsobenou programy tvorby pracovních míst 

ve výši 0,6 – 0,9 % (s růstem participace v programech tvorby pracovních míst o 1 % tedy 

klesá otevřená nezaměstnanost o pouhých 0,1 – 0,4 %). Výsledky rekvalifikačních 

programů jsou velmi nestabilní, celkově však vykazují příznivější dopad na celkovou 

nezaměstnanost, než je tomu u tvorby pracovních míst. 

Dále jsme ze studií zabývajících se regionálními efekty APZ vybrali dvě současnější: 

Altavilla a Caroleo (2002), kteří odhadují makroekonomické efekty APZ ve 20 italských 

regionech a Hujer et al. (2002) zkoumající efekty nástrojů APZ v německých regionech. 

Altavilla a Caroleo (2002) využívají dvou technik – zobecněnou metodu momentů 

(generalized method of moments – GMM) a vektorovou autoregresi pro panelová data (P-

VAR). Autoři odhadují vliv míry participace v programech APZ (rozdělených na programy 

pro absolventy a mladistvé, subvencovaná pracovní místa a programy stabilizace 

pracovních míst) na míru zaměstnanosti, nezaměstnanosti a nezaměstnanosti 

mladistvých. Jako kontrolní proměnné dále zahrnují zpožděnou hodnotu vysvětlované 

                                                           
29

 Autoři předpokládají endogenitu jak akomodačních podílů APZ, tak i zpožděné hodnoty míry celkové 
nezaměstnanosti. Obě uvedené veličiny instrumentují pomocí dvou různých skupin instrumentů, které jsou 
v souladu s výše uvedenými předpoklady o exogenní variaci akomodačních podílů APZ. Obě skupiny 
instrumentů zahrnují další zpoždění míry celkové nezaměstnanosti, přičemž první skupina instrumentů dále 
obsahuje počet křesel v parlamentu obsazených levicovými stranami a druhá skupina celostátní akomodační 
podíly a národní míru nezaměstnanosti. 
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proměnné, regionální a časové dummy proměnné a některé specifikace také využívají 

instrumentálních proměnných.30 

Altavilla a Caroleo (2002) využívají měsíčních statistik z 20 italských regionů od 

počátku roku 1996 do poloviny roku 2002. Vzhledem k velké rozdílnosti trhu práce v jižní 

a severní Itálii odhadovali autoři efekty APZ pro obě oblasti zvlášť. Výsledky metody GMM 

ukazují, že dopady APZ se v těchto oblastech opravdu liší. Všechny programy APZ však 

mají negativní a signifikantní dopady na míru nezaměstnanosti a pozitivní dopady na míru 

zaměstnanosti, pouze efekty na míru nezaměstnanosti mladistvých nejsou signifikantní. 

Odhady prvních diferencí regresní funkce ukazují, že při rozšíření participace 

v absolventských programech APZ o 1 % klesne míra nezaměstnanosti v jižní Itálii 

průměrně o 0,1 % a v severní Itálii o 0,35 %. Oproti tomu programy subvencovaných 

pracovních míst jsou úspěšnější v jižní Itálii, kde při rozšíření participace v programech o 

1 % činí průměrný pokles míry nezaměstnanosti 0,44 %, zatímco v severní Itálii je to pouze 

0,14 %. Výsledky metody P-VAR potvrzují přítomnost významných rozdílů mezi severní a 

jižní Itálií, dynamika vývoje míry nezaměstnanosti je v obou oblastech určovaná 

rozdílnými ekonomickými šoky.  

Hujer et al. (2002) nabízí teoretickou i empirickou analýzu makroekonomických 

efektů aktivní politiky zaměstnanosti na základě dat ze 175 německých úřadů práce ve 

čtvrtletních statistikách od počátku roku 1999 do konce roku 2001. Ve své empirické 

analýze využívají autoři akomodačních podílů APZ (míra participace v programech APZ 

vůči míře celkové nezaměstnanosti) stejně jako Calmfors a Skedinger (1995). Programy 

APZ rozdělují na přímou tvorbu pracovních míst a rekvalifikační programy, přičemž 

hodnoty akomodačních podílů těchto proměnných používají autoři se zpožděním jednoho 

až čtyř čtvrtletí (předpokládají, že efekty programů na nezaměstnanost se dostavují 

s jistým zpožděním). Stejně jako Calmfors a Skedinger (1995) také definují vysvětlovanou 

proměnnou, kterou je míra celkové nezaměstnanosti (součet všech nezaměstnaných a 

účastníků programů APZ vůči pracovní síle). Jako kontrolní proměnné využívají 

zpožděných hodnot vysvětlované proměnné, národní míru nezaměstnanosti a národní 

míru volných pracovních míst (a jejich zpožděné hodnoty) a sezónní dummy proměnné. 

                                                           
30

 Jako instrumenty jsou využity následující proměnné: HDP na obyvatele, investice (tvorba hrubého fixního 
kapitálu), HDP na pracovníka a míra školní docházky. 
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Efektivitu programů odhadují Hujer et al. (2002) pomocí zobecněné metody 

momentů (GMM) v prvních diferencích, dále pomocí standardní metody OLS a modelu 

s fixními efekty (tyto metody podrobněji rozebíráme v kapitole 3.3.2). Datový soubor 

rozdělují podobně jako Altavilla a Caroleo (2002) na dvě části, protože předpokládají 

rozdílnou efektivitu programů APZ ve východním a západním Německu. Výsledky metody 

GMM v prvních diferencích pro západní Německo naznačují přítomnost signifikantního 

záporného vlivu programů tvorby pracovních míst na nezaměstnanost v krátkém období, 

který však po prvním čtvrtletí vyprchá. Z dlouhodobějšího hlediska nenalezli autoři žádné 

signifikantní efekty programů tvorby pracovních míst na nezaměstnanost. Oproti tomu u 

programů rekvalifikačních nalezli autoři signifikantně negativní efekty v krátkém i 

dlouhém období – zvýšení akomodačního podílu rekvalifikačních programů o 1 % snižuje 

míru celkové nezaměstnanosti v západním Německu z dlouhodobého hlediska o 0,15 až 

0,25 %.31 

Mezi studie regionálních efektů APZ patří dále Johansson (2002), který analyzuje 

dopady APZ na celkovou participaci na trhu práce pomocí zobecněné metody momentů 

(GMM) pro švédské regiony (1986 – 1998). Výsledky této studie naznačují, že dopad 

programů APZ na participaci na trhu práce je relativně velký, kladný a signifikantní (pokud 

zvýšíme počet účastníků programů APZ trvale o 100, participace na trhu práce se zvýší o 

70). Další regionální studii efektů APZ nabízí Dahlberg a Forslund (1999), kteří odhadují 

velikost efektu vytěsnění způsobeného programy APZ ve švédských regionech v období 

1987-1996. Odhadnutá míra vytěsnění je asi 65 % u všech typů subvencovaných 

zaměstnání. Autoři ovšem konstatují, že programy mají na druhou stranu velmi pozitivní 

dopady na participaci na trhu práce. Hagen (2003) odhaduje dopady tří typů programů 

APZ na efektivitu párování a míru řádné zaměstnanosti v regionech východního Německa 

s využitím metody GMM a instrumentálních odhadů. Výsledky studie ukazují negativní 

efekty programů tvorby pracovních míst na efektivitu párování a na řádnou 

zaměstnanost, zatímco efekty rekvalifikačních programů a programů zaměřených na 

                                                           
31

 Výsledky odhadů pro východní Německo uvádí autoři pouze u metody OLS a fixních efektů, protože mají 
informace pouze pro 34 úřadů práce (na rozdíl od západního Německa se 141 úřady práce), metoda GMM 
tedy není vhodná. Pro programy přímé tvorby pracovních míst ve východním Německu nenachází autoři 
žádné signifikantní efekty na míru celkové nezaměstnanosti a odhady efektů rekvalifikačních programů 
neposkytují jednoznačné výsledky.  
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strukturální přizpůsobení (structural adjustment schemes) nevykazují žádné dlouhodobé 

efekty na efektivitu párování ani na míru nezaměstnanosti.  

Nyní se ještě krátce podívejme na dvě studie hodnotící efekty APZ na základě 

agregátních panelových dat pro několik států. Estevao (2003) odhaduje efekty APZ pro 15 

industriálních zemí od roku 1985 do roku 2000. Autor zkoumá dopady celkové výše výdajů 

na APZ (jako podíl vůči HDP) na míru zaměstnanosti v soukromém sektoru. Jako kontrolní 

proměnné využívá časové dummy proměnné, dummy proměnné pro jednotlivé státy a 

dále vybrané institucionální a ekonomické proměnné. Pro kontrolu robustnosti odhadů 

jsou využity zpožděné hodnoty výdajů na APZ jako instrumenty současných výdajů. 

Výsledky ukazují, že APZ je velmi efektivní při zvyšování zaměstnanosti v soukromém 

sektoru od roku 1990, v předchozích letech však nejsou efekty APZ signifikantní. 

Z hlediska typů programů APZ jsou nejúspěšnější subvencovaná pracovní místa a 

programy pro OZP, zatímco programy pro absolventy spíše snižují míru zaměstnanosti 

v soukromém sektoru a rekvalifikační programy nemají žádný signifikantní vliv na 

zaměstnanost. 

Na závěr představíme studii Nickell (1997), která se zabývá efekty institucionálního 

prostředí trhu práce na nezaměstnanost ve 20 zemích OECD v období 1983 – 1994. Mezi 

institucionální proměnné zahrnují strukturu dávek v nezaměstnanosti, míru ochrany 

zaměstnanců, míru zapojení odborů do mzdového vyjednávání, výši daňové zátěže a výši 

výdajů na APZ vůči míře nezaměstnanosti (tato proměnná je při výpočtech 

instrumentována výší výdajů na APZ vůči průměrné míře nezaměstnanosti vypočtené přes 

celé sledované období). Odhady jsou prováděny pomocí metody náhodných efektů 

(random effects) aplikované na šestileté průměry všech použitých proměnných, datový 

soubor tedy obsahuje průřezová data pro dvě souhrnná období. Výsledky ukazují, že 

výdaje na APZ mají malý, ale signifikantní vliv na nezaměstnanost (při růstu výdajů na APZ 

o 10 % klesne míra nezaměstnanosti o 0,24 %).  

Na závěr uvedeme krátký souhrn poznatků evaluačních studií, které jsme v této 

podkapitole představili. Co se týká metodologie, všechny uvedené studie zmiňují 

závažnost problému simultánní kauzality, který tvoří základní překážku pro určení 

skutečných makroekonomických efektů APZ. Tento problém řeší většina uvedených prací 
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pomocí metody instrumentálních proměnných, přičemž jako instrumenty volí průměrnou 

výši využívání APZ v daném období, zpožděnou hodnotu míry využívání APZ, míru APZ 

definovanou vůči průměrné míře nezaměstnanosti v daném období nebo využívají 

exogenních veličin, které ovlivňují proces rozhodování o výši výdajů APZ (veličiny popisují 

situaci na celostátním trhu práce, rozložení politických sil, investice, HDP na obyvatele a 

další). Současné studie využívají vedle klasické ekonometrické analýzy také zobecněné 

metody momentů (GMM), některé využívají také metodu vektorové autoregrese. Metodu 

instrumentálních proměnných s využitím klasické regresní analýzy a zobecněnou metodu 

momentů budeme blíže diskutovat v kapitole 3.3.2, ve které prodiskutujeme způsob 

řešení problému simultánní kauzality v této práci.  

Výsledky uvedených studií se často shodují v tom, že nejúčinnějšími nástroji politiky 

zaměstnanosti jsou rekvalifikace (Hujer et al., 2002; Calmfors, Skedinger, 1995) a 

subvencovaná zaměstnání (Estevao, 2003; Altavilla, Caroleo, 2002). Hujer et al. (2002) 

uvádí, že v západním Německu zvýšení míry participace v rekvalifikačních programech o 

1 % snižuje míru celkové nezaměstnanosti z dlouhodobého hlediska o 0,15 až 0,25 %. 

Altavilla a Caroleo (2002) oproti tomu ukazují, že rozšíření participace v programech 

subvencovaných zaměstnání o 1 % způsonuje průměrný pokles míry nezaměstnanosti 

v jižní Itálii o 0,44 %, zatímco v severní Itálii je to pouze 0,14 %. 

Programy přímé tvorby pracovních míst nemají podle výsledků studií žádné 

signifikantní efekty na nezaměstnanost (Hujer et al., 2002), nebo jsou dokonce spojené 

s efekty vytěsnění, míru celkové nezaměstnanosti tedy zvyšují (Hagen, 2003; Dahlberg, 

Forslund, 1999; Calmfors, Skedinger, 1995). Odhadnutá míra vytěsnění ve švédských 

regionech se pohybuje mezi 60 a 90 % (podle Calmfors, Skedinger, 1995), přičemž 

v průměru činí 65 % (Dahlberg, Forslund, 1999). I přes přítomnost efektů vytěsnění však 

někteří autoři upozorňují na pozitivní dopady programů přímé tvorby pracovních míst a 

subvencovaných zaměstnání na participaci na trhu práce (Johansson 2002; Dahlberg, 

Forslund, 1999). Johansson (2002) ukazuje, že pokud by se zvýšil počet účastníků těchto 

programů ve Švédsku trvale o 100, participace na trhu práce se zvýší o 70. 

Obecnější závěry vycházející z výsledků studií nelze jednoznačně učinit, protože 

představené studie se často liší ve svých specifikacích vysvětlujících proměnných nebo 
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proměnné vysvětlované. Výsledky dosavadních empirických studií efektů APZ sumarizují 

např. Martin a Grubb (2001) a Kluve (2006). K vytvoření konceptuálního základu naší 

empirické analýzy slouží zejména práce Calmfors a Skedinger (1995); Hujer et al. (2002) a 

Altavilla a Caroleo (2002), jejichž poznatky později v kapitole 3.4.4 porovnáme s našimi 

výsledky. 

3.2 Představení datového souboru 

Pro empirickou analýzu efektů APZ použijeme statistiky Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR (MPSV), které jsou veřejně dostupné na Integrovaném portálu MPSV 

Zaměstnanost a dále statistiky publikované Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Datový 

soubor obsahuje měsíční statistiky týkající se nezaměstnanosti, aktivní politiky 

zaměstnanosti a hrubého domácího produktu pro 14 krajů ČR od počátku roku 1999 do 

konce roku 2009.32 Statistiky nezaměstnanosti a participace v programech APZ pochází od 

úřadů práce a jsou zpracovávány MPSV.33 Bližší popis proměnných, které využijeme 

při analýze efektů APZ, je uveden níže.  

3.2.1 Popis proměnných 

Vysvětlovaná proměnná:  

Jako vysvětlovanou proměnnou použijeme míru celkové nezaměstnanosti v krajích 

ČR zahrnující počet nezaměstnaných, kteří tvoří otevřenou míru nezaměstnanosti 

(evidovanou úřady práce) a počet účastníků programů aktivní politiky zaměstnanosti. 

Míra celkové nezaměstnanosti je vhodnějším ukazatelem efektivity programů APZ než 

otevřená míra nezaměstnanosti, která se snižuje v důsledku zvýšení počtu účastníků 

programů (dochází k přesunu těchto uchazečů o zaměstnání ze skupiny otevřeně 

                                                           
32

 V roce 2000 došlo v ČR ke změně v oblasti územní samosprávy, do roku 1999 se ČR dělila pouze na 8 
krajů, od počátku roku 2000 na současných 14 krajů. Pro rok 1999 bylo tedy nutné ČR rozdělit podle 
současné územní příslušnosti okresů na zmíněných 14 krajů. Tato úprava dat zajistila jejich kompatibilitu 
s dalšími roky.  

33
 Do konce roku 2003 byly statistiky zpracovávány na MPSV „ručně“ na základě údajů z jednotlivých úřadů 

práce. Od počátku roku 2004 jsou statistiky zpracovávány informačním systémem OK-práce. Metodologie 
výpočtů statistik se však nezměnila. (informace od Ing. Lucie Šebestové, oddělení analýz trhu práce MPSV) 
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nezaměstnaných do skupiny účastníků programů).34 V České republice se vyřazují z 

evidence registrovaných (otevřeně) nezaměstnaných všichni účastníci programů APZ s 

výjimkou rekvalifikací. Míra celkové nezaměstnanosti je tedy definována jako součet 

všech registrovaných nezaměstnaných35 a všech účastníků programů (kromě rekvalifikací) 

vůči pracovní síle. Veličina byla vytvořena na základě měsíčních statistik nezaměstnanosti 

a aktivní politiky zaměstnanosti pro jednotlivé kraje ČR, které jsou dostupné na internetu: 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes, staženo 7. 3. 2010. 

Vysvětlující proměnné:  

• Míra participace v programech APZ: Klíčovou vysvětlující proměnnou je v naší 

analýze míra participace v programech APZ. Míra participace je vyjádřena jako podíl počtu 

účastníků daného programu vůči celkové nezaměstnanosti (počtu nezaměstnaných a 

účastníků programů) v kraji (uvedeno v procentech). Programy APZ jsme pro účely této 

analýzy rozdělili na čtyři skupiny: rekvalifikační programy, programy veřejně prospěšných 

prací, společensky účelná pracovní místa a programy spolufinancované z ESF.36 Počet 

účastníků daného programu APZ vychází z měsíčních statistik úřadů práce evidovaných ke 

konci daného měsíce. Údaje o participaci v programech ESF jsou k dispozici až od počátku 

roku 2007, do roku 2006 jsou hodnoty této veličiny položeny rovny nule.37 Všechny 

                                                           
34

 Jedná se o okamžitý efekt aktivní politiky zaměstnanosti, který však nevypovídá o skutečných dopadech 
APZ na zaměstnanost. Míru celkové nezaměstnanosti využívají jako vysvětlovanou proměnou v analýze 
efektů APZ například Calmfors a Skedinger (1995) nebo Hujer et al. (2002).  

35
 Od celkového počtu nezaměstnaných jsme odečetli počet nezaměstnaných osob se zdravotním 

postižením, protože na osoby se zdravotním postižením se zaměřují speciální programy APZ (CHPM a 
CHPD), jejichž efekty v naší analýze nebudeme zkoumat.  

36
 Programy spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF) zahrnují projekty OP RLZ a OP JPD3 a od 

března 2008 také projekty OP LZZ. MPSV však u projektů OP RLZ a OP JDP3 eviduje pouze celkový počet 
účastníků těchto projektů bez jejich dalšího rozdělení podle typu nástroje. Od března 2008 jsou sledovány 
projekty OP LZZ, které jsou již rozděleny na VPP, SÚPM a cílené programy. Období od března 2008 je však 
příliš krátké na to, abychom začali sledovat projekty OP LZZ zvlášť podle typu nástroje, který využívají. 
Z tohoto důvodu budou programy financované z ESF figurovat v naší analýze jako jediná veličina určující 
míru participace ve všech těchto dílčích projektech dohromady. Naše analýza tedy obsahuje tři typy 
nástrojů APZ a projekty APZ spolufinancované z ESF. Další typy programů APZ (programy cílené na osoby se 
zdravotním postižením, absolventské pozice a příspěvky na zahájení samostatně výdělečné činnosti (SVČ)) 
jsme do analýzy nezahrnuli z důvodu jejich dlouhodobého charakteru (viz kapitola 2.3) nebo specifické 
cílové skupiny. Programy pro odbornou praxi absolventů a mladistvých navíc v roce 2006 zanikly, příspěvky 
na zahájení SVČ jsou naopak poskytovány až od ledna 2004. 

37
 Programy spolufinancované z ESF byly v ČR zahájeny v roce 2004, ale došlo ke zpoždění v důsledku 

procesu spojeného se zadáváním veřejných zakázek, hodnocením a výběrem projektů. APZ měla navíc v ČR 
v minulém programovém období poměrně pomalý náběh ve srovnání s jinými oblastmi podpory. MPSV tedy 
začalo sledovat detailní údaje o počtu podpořených osob až od počátku roku 2007 (informace od Ing. 
Světlany Navarové, odd. monitorování a evaluace MPSV). 
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ostatní veličiny byly sledovány po celé období od počátku roku 1999 do konce roku 2009. 

Použité statistiky jsou dostupné na internetu: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 

(staženo 7. 3. 2010). 

• Národní míra nezaměstnanosti: Tuto proměnnou do modelu zahrnujeme, 

abychom zachytili vliv agregátních cyklických faktorů. Jedná se o měsíční statistiky míry 

nezaměstnanosti pro celou ČR. Tato proměnná je definována jako podíl počtu 

registrovaných nezaměstnaných v celé ČR vůči celkové pracovní síle (v procentech), 

nezahrnuje tedy účastníky programů. Veličina byla vytvořena na základě měsíčních 

statistik nezaměstnanosti, které jsou dostupné na internetu (staženo 7. 3. 2010): 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes. 

• HDP pro jednotlivé kraje: Tuto veličinu zahrnujeme pro aproximaci faktorů, které 

jsou specifické pro jednotlivé kraje. ČSÚ zveřejňuje roční statistiky regionálních HDP v 

běžných cenách. Vzhledem k zvolené specifikaci našeho modelu (viz kapitola 3.3) je však 

nutné získat aproximaci měsíčních statistik regionálních účtů HDP. Nejprve jsme tedy 

dopočetli čtvrtletní regionální HDP na základě čtvrtletních statistik výdajů na hrubý 

domácí produkt v běžných cenách pro celou ČR,38 který jsme rozdělili v příslušných 

podílech určených ročními statistikami regionálních účtů HDP mezi jednotlivé kraje.39 Tyto 

čtvrtletní regionální účty byly poté interpolovány s využitím statistického softwaru Stata 

na měsíční účty.40 Proměnnou vyjadřující regionální výši HDP jsou tedy aproximované 

měsíční statistiky výdajů na HDP v krajích ČR (v mld. Kč). 

• Zpožděná hodnota míry celkové nezaměstnanosti: Zpožděnou hodnotu 

vysvětlované proměnné zahrnujeme do některých specifikací modelu pro aproximaci 

případné časové závislosti ve vývoji míry celkové nezaměstnanosti, která je u 

makroekonomických proměnných velmi častá. 

                                                           
38

 Dostupné na internetu (staženo 8. 3. 2010): http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_cr. 

39
 Dostupné na internetu (staženo 8. 3. 2010): http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_reg. Pro rok 

2009 bohužel nebyly statistiky regionálních účtů HDP k dispozici, rozdělení HDP mezi jednotlivé kraje pro 
rok 2009 bylo tedy provedeno na základě podílů, které měly kraje na národním HDP v roce 2008.  

40
 Pro interpolaci dat bylo využito modulu dentonmq, který slouží k rozložení čtvrtletních časových řad na 

řady měsíční pomocí indikátorové řady (zvolili jsme měsíční index průmyslové produkce pro ČR, dostupný 
na internetových stránkách ČSÚ, staženo dne 8. 3. 2010: http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/pru_cr). 
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3.2.2 Základní deskriptivní statistiky proměnných 

V další části kapitoly si blíže představíme použitý datový soubor. Nejprve se 

podíváme na základní popisné statistiky veličin, se kterými budeme pracovat. Jedná se o 

míru celkové nezaměstnanosti (miranez), míru participace v rekvalifikačních programech 

(rekval), v programech veřejně prospěšných prací (vpp), v programech společensky 

účelných pracovních míst (supm) a programech spolufinancovaných z ESF (esf), národní 

míru nezaměstnanosti (CRmiranez) a regionální HDP (hdp).  

Vzhledem k tomu, že pracujeme s panelovými daty, deskriptivní statistiky v tabulce 

4 uvádí hodnoty celkové, hodnoty při porovnání mezi jednotlivými kraji a hodnoty v rámci 

jednotlivých krajů. Celkový počet pozorování je 1848, přičemž se jedná o 132 měsíců (od 

ledna 1999 do prosince 2009), ve kterých pozorujeme 14 krajů ČR. Deskriptivní statistiky 

nám ukazují, že míra celkové nezaměstnanosti má střední hodnotu přibližně 8,07 % a 

velikost směrodatných odchylek naznačuje, že především rozdíly mezi kraji jsou 

významné. Hodnoty této proměnné se pohybují od zhruba 2 % do více než 17 %, 

variabilita míry celkové nezaměstnanosti je tedy celkem vysoká.  

Tabulka 4 nám dále nabízí popisné statistiky čtyř veličin vyjadřujících participaci v 

programech APZ. Míra participace v rekvalifikacích má nejnižší střední hodnotu ze všech 

sledovaných veličin, rekvalifikačních programů se účastní v průměru asi 1,25 % 

nezaměstnaných (myšleno nezaměstnaných a účastníků programů), průměrná míra 

participace v programech veřejně prospěšných prací (VPP) je asi 1,97 %. Míra participace 

v programech SÚPM je pak zhruba dvojnásobná, její střední hodnota je 3,76 %. Programy 

ESF vykazují jednoznačně nejvyšší průměrnou míru participace ve výši 12,36 %. Na rozdíl 

od míry celkové nezaměstnanosti je variabilita míry participace v programech vyšší 

v rámci krajů v čase než mezi kraji. Údaje o programech ESF jsou k dispozici až od ledna 

2007, i v rámci tohoto období je však variabilita dat vysoká. 

Regionální HDP také vykazuje velké rozdíly mezi kraji, které jsou způsobeny tím, že 

pracujeme s absolutní výší HDP. Vzhledem k tomu, že tato veličina slouží k aproximaci 

krajově specifických faktorů, není tato vlastnost na škodu. Průměrná hodnota 

regionálního HDP je zhruba 17 mld. Kč, směrodatná odchylka je však 13,6 mld. Kč. 
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Poslední veličinou je národní míra nezaměstnanosti, která má střední hodnotu 8,6 % a 

směrodatná odchylka je 1,3 %, variabilita v této proměnné tedy není tak významná. 

Tabulka 4. Popisné statistiky proměnných 

    

střední 
hodnota 

směr. 
odchylka 

min max počet pozorování 

miranez celkově 8,0704 3,2445 2,2768 17,3273 N = 1848 

mezi kraji 3,0799 3,1111 14,6480 n = 14 

  v rámci krajů*   1,3091 2,7728 12,6721 T = 132 

rekval celkově 1,2513 0,7964 0,0051 5,2069 N = 1848 

mezi kraji 0,4597 0,3851 2,1415 n = 14 

  v rámci krajů   0,6618 -0,7860 4,3166 T = 132 

vpp celkově 1,9710 1,3774 0,0000 6,9705 N = 1848 

mezi kraji 0,8546 0,2119 3,6708 n = 14 

  v rámci krajů   1,1040 -1,2600 5,2707 T = 132 

supm celkově 3,7579 2,7910 0,0514 16,6165 N = 1848 

mezi kraji 1,8709 0,3055 7,6218 n = 14 

  v rámci krajů   2,1303 -3,4747 12,7526 T = 132 

esf celkově 12,3590 4,0630 3,3307 27,7966 N = 504 

mezi kraji 2,8963 9,1926 19,5247 n = 14 

  v rámci krajů   2,9501 2,5630 20,6309 T = 36 

hdp celkově 17,0651 13,6308 3,5675 87,3364 N = 1848 

mezi kraji 13,2426 5,4026 57,7522 n = 14 

  v rámci krajů   4,7823 -8,0284 46,6493 T = 132 

CRmiranez celkově 8,610215 1,2907 5,3394 10,8623 N = 132 

Poznámka: *Hodnoty statistik v rámci krajů jsou vytvářeny na základě odečtení krajových průměrů a 
následného přičtení celkových průměrů. Záporné hodnoty minima u některých proměných tedy 
neznamenají přítomnost záporných hodnot v datovém souboru. 

Následující analýzu dat rozdělíme na dvě části. První část se věnuje průřezové 

analýze, v rámci které provedeme srovnání jednotlivých krajů ČR ve vybraných časových 

obdobích. Druhá část analýzy (analýza časových řad) se bude naopak zabývat jednotlivými 

kraji ČR, pro které provedeme analýzu vývoje proměnných v čase. 

3.2.3 Průřezová analýza dat 

Tabulka 5 nám nabízí přehled míry celkové nezaměstnanosti a regionálních statistik 

HDP v krajích ČR (pro srovnání uvádí také souhrnné údaje pro celou ČR) ve čtyřech 

vybraných měsících. Jedná se o leden roku 1999, 2003, 2007 a 2009. Srovnáním míry 

nezaměstnanosti v jednotlivých krajích se ukazuje, že největší problémy 

s nezaměstnaností mají v kraji Ústeckém, který má ve všech vybraných obdobích nejvyšší 
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míru celkové nezaměstnanosti, dále v kraji Moravskoslezském a Olomouckém. Oproti 

tomu nejnižší míra nezaměstnanosti je ve všech sledovaných obdobích v Praze, na nízké 

úrovni se drží také v Středočeském, Jihočeském, Plzeňském a Královéhradeckém kraji. 

Regionální HDP je ve všech sledovaných obdobích jednoznačně nejvyšší v Praze, na 

druhém místě je Středočeský kraj, dále kraj Jihomoravský a Moravskoslezský, nejnižší je 

v kraji Karlovarském a Libereckém. 

Tabulka 5. Průřezová analýza dat – míra celkové nezaměstnanosti 

míra celkové nezaměstnanosti regionální HDP 

kraj 1999m1 2003m1 2007m1 2009m1 1999m1 2003m1 2007m1 2009m1 

Celkem ČR 7,4293 9,4949 7,9307 6,8153 144,43 189,43 264,87 273,27 

Jihočeský 5,6447 6,4414 6,4837 5,4896 8,19 10,38 14,07 14,45 

Jihomoravský 7,7264 10,5711 8,8488 7,6379 14,90 19,43 26,76 27,67 

Karlovarský 6,8664 9,7297 9,5960 8,7575 3,57 4,53 5,60 5,81 

Královéhradecký 5,7981 6,6095 6,1082 5,5815 7,23 9,15 12,01 12,05 

Liberecký 6,6223 8,1879 7,4102 8,6509 5,38 6,54 8,66 8,45 

Moravskoslezský 11,7197 16,2436 12,7272 9,6871 14,42 18,08 26,94 27,59 

Olomoucký 10,3062 11,9021 9,4540 8,0068 7,22 9,14 12,17 12,82 

Pardubický 6,7405 8,0288 7,0878 6,4944 6,11 7,97 10,93 11,23 

Plzeňský 5,9363 6,7288 5,6458 5,4790 7,22 9,49 13,23 13,31 

Praha 2,2768 3,3896 2,8419 2,7431 32,66 45,24 65,54 69,20 

Středočeský 5,8055 6,7160 5,5187 5,0037 14,57 19,85 28,56 29,30 

Ústecký 13,1973 16,9797 14,1633 11,1842 9,85 12,44 16,91 17,59 

Vysočina 7,7114 8,6449 8,2886 7,9023 6,03 8,16 11,09 11,27 

Zlínský 6,7407 9,5395 8,1218 6,9240 7,08 9,02 12,38 12,53 

 

V tabulce 6 nalezneme průřezovou analýzu míry participace v programech APZ. 

V rámci rekvalifikačních programů APZ pozorujeme nejvyšší míru participace v kraji 

Moravskoslezském a Zlínském, dále pak v kraji Olomouckém a Vysočina. Nejnižší je pak 

míra participace v rekvalifikacích v Praze, dále v kraji Karlovarském, Středočeském, 

Plzeňském a Královéhradeckém. Participace ve veřejně prospěšných pracích vykazuje 

podobné regionální tendence, nejvyšší míra participace je v kraji Ústeckém, dále pak 

v kraji Libereckém, Moravskoslezském a Vysočina, nejnižší je v Karlovarském a Plzeňském 

kraji a v Praze. Společensky účelná pracovní místa jsou nejvíce využívaným nástrojem 

v kraji Moravskoslezském, Olomouckém, Vysočina a Jihomoravském, nejnižší míra 

participace je ve všech sledovaných obdobích v Praze, dále v Libereckém, 

Královéhradeckém a Karlovarském kraji. A konečně projekty ESF vykazují nejvyšší míru 

participace v kraji Vysočina, Středočeském a v Praze, zatímco nejnižší míra je 

v Královéhradeckém, Karlovarském a Olomouckém kraji.  
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Tabulka 6. Průřezová analýza dat – míra participace v programech APZ 

  rekvalifikace veřejně prospěšné práce 

kraj 1999m1 2003m1 2007m1 2009m1 1999m1 2003m1 2007m1 2009m1 

Celkem ČR 0,9092 1,4312 1,8456 0,4682 1,3264 1,0347 0,8855 0,2616 

Jihočeský 0,9857 1,0038 1,9149 0,1973 0,8956 1,3205 1,0179 0,2933 

Jihomoravský 1,0070 0,9142 1,1849 0,2766 0,7099 0,1370 0,7186 0,1426 

Karlovarský 0,4404 0,8435 1,0759 0,1542 1,0276 0,0383 0,3358 0,0201 

Královéhradecký 0,4002 1,9165 1,2004 0,3499 0,8941 0,4069 0,4903 0,0921 

Liberecký 0,9435 0,6206 1,2277 0,1842 1,5940 1,6277 2,0961 0,3172 

Moravskoslezský 1,0607 2,1297 2,2967 0,8911 1,9635 2,0331 0,7557 0,3851 

Olomoucký 0,8275 1,3044 2,0189 0,6549 0,4092 0,4176 0,8030 0,4650 

Pardubický 0,8000 1,3506 1,4580 0,4055 0,5180 0,6459 0,8833 0,1722 

Plzeňský 0,9737 0,7438 1,4262 0,1189 0,1983 0,2531 0,4033 0,0510 

Praha 0,1040 0,1849 1,1049 0,1049 0,1802 0,2173 0,1558 0,1145 

Středočeský 0,7447 0,6392 1,1373 0,0502 0,6165 0,5322 0,9487 0,2451 

Ústecký 1,1381 1,9285 1,7381 0,4001 3,0137 1,9244 1,3885 0,4772 

Vysočina 1,2054 1,5348 3,0458 1,4546 2,4261 1,3791 0,8307 0,2005 

Zlínský 0,8138 2,2139 4,2663 0,7594 0,4751 0,0645 1,1191 0,1313 
 

  společensky účelná pracovní místa projekty ESF 

kraj 1999m1 2003m1 2007m1 2009m1 2007m1 2009m1 

Celkem ČR 3,4562 5,0173 3,5278 0,8485 5,6208 11,9199 

Jihočeský 1,7631 2,9091 4,2854 0,6027 8,6172 7,2480 

Jihomoravský 3,5199 5,4704 4,2292 0,9247 4,1336 13,0372 

Karlovarský 0,6056 1,6038 2,3260 0,5564 4,6272 7,7501 

Královéhradecký 1,5381 1,1296 2,4234 1,2032 3,3307 8,2566 

Liberecký 1,6226 2,3027 2,0482 0,3121 6,0127 15,3161 

Moravskoslezský 6,9238 8,8865 3,7391 1,2811 4,1410 12,0907 

Olomoucký 3,9225 5,8027 4,4442 1,7477 5,4343 8,1570 

Pardubický 5,1796 3,5966 4,0600 0,4166 6,7153 10,3094 

Plzeňský 1,8211 2,4947 2,2912 0,5718 6,1663 8,9061 

Praha 0,1594 0,2080 0,3991 0,2003 6,2403 20,0744 

Středočeský 2,3044 2,2130 2,3776 0,5641 7,0269 12,1271 

Ústecký 2,6914 5,2108 3,4648 0,9710 3,9001 11,4040 

Vysočina 2,8500 8,4972 7,3218 0,7599 11,8974 17,0731 

Zlínský 2,4970 3,5860 3,5714 0,4735 8,2660 11,7476 

Přes zjevné rozdíly v regionální struktuře programů APZ se ukazuje, že v krajích 

s nejvyšší/nejnižší mírou nezaměstnanosti je také většinou nejvyšší/nejnižší míra využívání 

nástrojů národní APZ. Tento poznatek potvrzuje, že politická rozhodnutí určující výdaje na 

APZ v krajích jsou částečně založená na statistikách nezaměstnanosti v krajích ČR (více viz 

kapitola 3.3.2). Zdá se však, že pro programy dotované s Evropského sociálního fondu 

(ESF) toto pravidlo neplatí. Jediným krajem, pro který platí pravidlo vysoké 

nezaměstnanosti i vysoké míry participace v programech ESF, je Vysočina. Například 

v Praze je však míra participace v programech ESF k lednu 2009 nejvyšší z celé republiky, 

přestože v Praze je stabilně nejnižší míra celkové nezaměstnanosti.  
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3.2.4 Analýza časových řad 

Analýzu datového souboru z hlediska časových řad provedeme na základě vývoje 

sledovaných proměnných od ledna 1999 do prosince 2009. Grafické znázornění vývoje 

míry celkové nezaměstnanosti v jednotlivých krajích nabízí graf 8. V krajích s vysokou 

mírou nezaměstnanosti můžeme pozorovat vyšší volatilitu míry nezaměstnanosti, která se 

ukazuje být více zranitelná vůči šokům než v krajích s nižší mírou nezaměstnanosti.  

Graf 8. Analýza časových řad – míra celkové nezaměstnanosti 

 

Obecně však můžeme říci, že vývoj míry celkové nezaměstnanosti v krajích ČR je 

určen společným hospodářským cyklem a případné výkyvy či odlišnosti jsou 

pravděpodobně dány strukturální povahou nezaměstnanosti v některých krajích. Ve všech 

krajích ČR dochází ke konci sledovaného období (zhruba od listopadu 2008) s nástupem 

hospodářské recese k výraznému nárůstu míry nezaměstnanosti. Tento fakt bychom měli 

v empirické analýze efektů APZ vzít v úvahu. Nástup recese mohl totiž významně změnit 

efekty programů APZ na nezaměstnanost. Abychom zjistili, zda má probíhající 

hospodářská recese vliv na efektivitu APZ, budeme v jedné ze specifikací našeho modelu 

zkoumat efekty APZ pouze pro období před začátkem hospodářské recese. 
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Graf 9 znázorňuje vývoj míry participace v rekvalifikacích (rekval) a programech 

veřejně prospěšných prací (vpp). Ve všech krajích pozorujeme významné sezónní výkyvy 

míry participace obou typů programů. Oba typy programů také zaznamenaly z počátku 

nárůst míry participace, zatímco ke konci sledovaného období se míra participace 

v rekvalifikacích i veřejně prospěšných pracích spíše snižuje. Pouze na konci roku 2009 

dochází k mírnému nárůstu míry participace v rekvalifikacích. 

Graf 9. Analýza časových řad – míra participace v rekvalifikačních programech 
a programech veřejně prospěšných prací 

 

Graf 10 vykresluje vývoj participace v programech společensky účelných pracovních 

míst (supm) a projektech ESF (esf). Na první pohled je patrné, že tyto programy APZ 

nejsou tolik ovlivněny sezónními faktory (ve srovnání s programy rekvalifikačními a 

programy VPP). Programy SÚPM však vykazují podobný časový vývoj jako programy 

rekvalifikační a VPP - na počátku sledovaného období dochází k růstu participace 

v programech, zhruba od počátku roku 2007 však míra participace v těchto programech 

klesá.  

Programy ESF jsou sledovány až od roku 2007, přičemž od počátku roku 2007 

zhruba do poloviny roku 2008 vykazuje míra participace významný nárůst, zhruba od 
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poloviny roku 2008 dochází spíše k poklesu. Růst participace v programech Evropského 

sociálního fondu v roce 2007 a v první polovině roku 2008 je pravděpodobně důsledkem 

nahrazování některých národních programů APZ. V roce 2009 míra participace ve většině 

krajů stagnuje, v některých krajích lehce roste a například v Praze dokonce dále klesá. 

Celkový pokles míry participace v programech od poloviny roku 2008 je pravděpodobně 

způsoben významným růstem míry nezaměstnanosti, který předčil nárůst počtu účastníků 

programů.  

Graf 10. Analýza časových řad – míra participace v programech SÚPM a 
programech spolufinancovaných z ESF 

 

Časová analýza vývoje míry participace v programech APZ ukazuje, že definování 

míry participace vůči celkovému počtu nezaměstnaných opravdu snižuje problém 

pozitivního vztahu mezi počtem účastníků programů a celkovým počtem 

nezaměstnaných. Zhruba od listopadu 2008 dochází k výraznému růstu míry celkové 

nezaměstnanosti ve všech krajích ČR, míra participace ve všech typech programů APZ 

však v tomto období spíše klesá, nebo roste jen mírně (růst se týká především programů 

ESF v některých krajích a ve třetím čtvrtletí roku 2009 také rekvalifikačních programů). 
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Na závěr uvedeme analýzu časových řad regionálních statistik HDP znázorněnou 

v grafu 11 (u této proměnné neuvádíme pro srovnání vývoj pro celou ČR, protože ten je 

pouhým součtem uvedených regionálních HDP). Regionální HDP vykazuje stejně jako 

ostatní sledované veličiny výrazné sezónní fluktuace. V celém sledovaném období a ve 

všech krajích ČR HDP roste, pouze rok 2009 je charakteristický spíše stagnací HDP. 

K výraznému poklesu však v žádném z krajů nedochází.  

Graf 11. Analýza časových řad – regionální HDP 

 

Základní analýza datového souboru, která byla představena v této kapitole, slouží 

nejen k představení použitých dat, ale tvoří také dobrý základ pro následující empirickou 

analýzu efektů APZ. Hlavní výhodou našeho datového souboru je dostatečná délka 

časového období a celkem vysoká variabilita pozorovaných proměnných jak v čase, tak 

mezi kraji ČR. Skutečnost, že budeme pracovat s panelovými daty, nám tím pádem 

umožní kontrolovat heterogenitu jednotlivých krajů a zároveň postihnout dynamiku jejich 

vývoje v čase. 

V této kapitole jsme identifikovali také základní nedostatky datového souboru, 

například fakt, že statistiky programů financovaných ESF jsou dostupné až od počátku 
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roku 2007. To by nám ale nemělo bránit v hodnocení jejich dopadů, navíc můžeme 

sledovat vliv rozšíření využívaných programů APZ o programy dotované z ESF. V této 

kapitole se nám také podařilo identifikovat důležitý milník, kterým je nástup hospodářské 

recese v roce 2008, který mohl podstatně změnit proces vzniku nezaměstnanosti v krajích 

ČR a ovlivnit efekty APZ na nezaměstnanost. V následující analýze efektů APZ budeme 

toto závěrečné období zkoumat dohromady v rámci analýzy celého období i odděleně a 

na základě srovnání dosažených výsledků vyvodíme vliv současné hospodářské recese na 

efekty APZ. 

3.3 Specifikace modelu 

V této kapitole formulujeme regresní funkci, která poslouží k analýze efektů APZ a 

podrobně rozebereme všechny případné nedostatky takto formulovaného modelu. 

Zmíníme možné způsoby jejich řešení a nakonec odůvodníme námi zvolenou identifikační 

strategii.  

3.3.1 Formulace odhadované rovnice 

 Konkrétní specifikace našeho modelu bude vycházet z teoretické analýzy efektů 

APZ, především pak z modelu představeného v kapitole 1.1. Připomeňme rovnici č. (4) 

vyjadřující rovnovážnou míru nezaměstnanosti, která byla v této kapitole odvozena: 

 �∗ =
�
	
��

1 + �
	
+

�
�� − ���

1 + �
	
, (4) 

kde �� představuje vektor faktorů zvyšujících reálnou mzdu, �� vektor proměnných, 

které zvyšují poptávku po práci, �� představuje faktory zvyšující participaci na trhu práce 

a 	
, 	, �
, �, �
 ≥ 0 jsou příslušné koeficienty rovnic tvorby mezd, poptávky po práci a 

nabídky práce. Mezi faktory ovlivňující reálnou mzdu, poptávku po práci a nabídku práce 

patří také programy aktivní politiky zaměstnanosti. Z této rovnice tedy budeme vycházet 

při specifikaci vlivu aktivní politiky zaměstnanosti na míru nezaměstnanosti v krajích ČR. 

Rovnice, kterou budeme odhadovat, je upravenou verzí rovnice (4), protože v naší 

analýze nejsme schopni oddělit výši efektů APZ na reálné mzdy, poptávku po práci a 

nabídku práce. Odhadované koeficienty efektů APZ jsou sumou všech těchto efektů a 



60 
 

vyjadřují tedy celkový čistý efekt programů APZ na nezaměstnanost. Mezi další faktory 

ovlivňující nezaměstnanost patří zpožděná míra nezaměstnanosti, regionální HDP a 

národní míra nezaměstnanosti. Odhadovaná rovnice má následující tvar:41 

 �2,3 =  	� + 	
�2,34
 + 	,�*2,345 + 	6ℎ7�2,348 + 	9:;�2,3 + <2,3, (5)  

kde � představuje míru celkové nezaměstnanosti, ,�* představuje míru participace 

v různých typech programů aktivní politiky zaměstnanosti (jedná se o rekvalifikace, 

veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa a projekty ESF), ℎ7� je 

proměnná popisující výši regionálního HDP, :;� je národní míra nezaměstnanosti a < 

představuje chybový člen. Dolní index   značí jednotlivé kraje ČR � = 1, … , 14� a " značí 

časové období v měsících od ledna 1999 do prosince 2009 �" = 1, … , 132�. Míra 

participace v programech APZ je do odhadované rovnice vkládaná se zpožděním, které 

odpovídá průměrné délce trvání daného typu APZ (viz kapitola 2.3). Míra participace 

v rekvalifikačních programech je zpožděna o jeden měsíc, míra participace v programech 

ESF o 4 měsíce a programy veřejně prospěšných prací a společensky účelných pracovních 

míst o 12 měsíců. Regionální HDP jsou v odhadované rovnici míry nezaměstnanosti 

použity také se zpožděním, které je v tomto případě rovno 12 měsícům.42  

3.3.2 Předpoklady modelu a identifikační strategie 

V této části práce bychom se měli zamyslet nad možnými nedostatky výše uvedené 

specifikace a uvést omezení, která na empirickou analýzu efektů APZ klade. 

Makroekonomická analýza umožňuje odhadnout výši čistých efektů APZ, přináší však také 

několik problémů spojených s ekonometrickou specifikací modelu.  

Hlavním problémem makroekonomických modelů efektů APZ je problém obrácené 

nebo také simultánní kauzality (reverse causality or simultaneity problem), které jsme již 

                                                           
41

 Odhadovaná rovnice je redukovanou formou modelu uvedeného v kapitole 1.1, která vychází z rovnic 
tvorby mezd a poptávky po práci. V odhadované rovnici nejsou uvedené mzdy, protože efekty APZ na mzdy 
jsou zahrnuty v celkových efektech APZ na nezaměstnanost, které odhadujeme. 

42
 Zpoždění HDP jsme určovali na základě vektorových autoregresních modelů míry celkové 

nezaměstnanosti a HDP pro jednotlivé kraje. Pro všechny kraje vyšla hodnota zpoždění HDP o 12 měsíců 
záporná a signifikantní. Tento výsledek odpovídá také zjištěním odborné literatury zabývající se zpožděním 
reakce nezaměstnanosti na změny v HDP (analýza ČSÚ (2010): Vybrané dopady hospodářského zpomalení 
na regionální trhy práce v ČR). 
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zmínili v kapitole 3.1. Počet účastníků programů APZ je totiž většinou určován z velké části 

rozhodnutími, která mohou být ovlivněna právě výší nezaměstnanosti v dané oblasti. 

Tento problém je v literatuře řešen několika různými způsoby. Calmfors a Skedinger 

(1995) a například také Hujer et al. (2002) řeší tento problém definováním míry 

participace v programech APZ vůči celkové nezaměstnanosti.43 Ostatní studie 

makroekonomických efektů APZ využívají ve svých specifikacích například podíl výdajů na 

aktivní politiku vůči HDP (Estevao, 2003), případně podíl výdajů APZ na HDP vůči 

nezaměstnanosti (Nickell, 1997). Dále je problém obrácené kauzality ve většině studií 

řešen pomocí alternativních specifikací, ve kterých se ověřují předchozí výsledky pomocí 

agregovaných odhadů za několik časových období či pomocí odhodů s využitím 

instrumentálních proměnných (viz kapitola 3.1.2). 

V této práci budeme problém obrácené kauzality řešit již zmíněnou specifikací míry 

participace v programech vůči celkové nezaměstnanosti, stejně jako v práci Calmfors a 

Skedinger (1995) a Hujer et al. (2002). Tato specifikace míry participace však 

pravděpodobně problém simultánní kauzality úplně neřeší. Estevao (2003) například 

uvádí, že tato specifikace pouze mění znaménko vychýlení odhadu a navíc je potřeba brát 

v úvahu problém endogenity způsobený přítomností míry nezaměstnanosti v této 

vysvětlující proměnné. V této práci však budeme v regresních rovnicích využívat 

zpožděných hodnot míry participace v programech APZ, tím pádem by neměl být problém 

obrácené kauzality natolik závažný. Samozřejmě pokud bychom předpokládali, že 

politická rozhodnutí jsou založená na přesných odhadech míry celkové nezaměstnanosti 

v krajích ČR, pak by zůstal problém obrácené kauzality nevyřešen.  

V ČR je však míra participace v programech APZ (vyjma programů ESF) 

determinována především výší prostředků na APZ, které jsou jednotlivým okresním 

úřadům práce přiděleny. Postup rozčleňování celkového rozpočtu APZ mezi jednotlivé 

úřady práce je založen na výpočtu tzv. koeficientu potřebnosti. Koeficient potřebnosti je 

určován na základě následujících ukazatelů: počet uchazečů v evidenci ÚP, míra 

nezaměstnanosti, počet uchazečů do 25 let, počet uchazečů nad 50 let, počet zdravotně 

postižených osob v evidenci ÚP, počet volných pracovních míst a počet dlouhodobě 
                                                           
43

 Při růstu nezaměstnanosti v kraji mohou politická rozhodnutí vést ke zvýšení počtu účastníků programů, 
není však jisté, jak toto ovlivní podíl počtu účastníků programů vůči celkové nezaměstnanosti (Calmfors a 
Skedinger, 1995).  
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nezaměstnaných. Koeficient je vypočten na základě průměrných ročních hodnot těchto 

ukazatelů.44 Míra participace v programech ESF je dále závislá na rozhodnutích, která se 

činí na úrovni Evropské unie. Míra nezaměstnanosti je tedy pouze jedním z mnoha faktorů 

ovlivňujících rozhodnutí ohledně výše přidělených prostředků na programy APZ. Výše 

prostředků je navíc určována na základě průměrných ročních hodnot míry 

nezaměstnanosti, problém simultánní kauzality by tedy neměl být příliš závažný. 

Přesto budeme naše odhady ověřovat pomocí instrumentálních proměnných, 

přičemž jako instrumenty využijeme zpožděné hodnoty participace v programech APZ 

stejně jako Estevao (2003) nebo například Hujer et al. (2002) a dále míru participace 

v programech definovanou vůči průměrné nezaměstnanosti v příslušném období podle 

Nickell (1997). 

Kromě problému obrácené kauzality jsou makroekonomické studie spojené také 

s problémem identifikace odhadované rovnice (identification problem). Abychom mohli 

míru participace v programech použít jako vysvětlující proměnnou pro míru 

nezaměstnanosti, je nutné předpokládat existenci nějaké exogenní variace této 

proměnné, která je nezávislá na vysvětlované proměnné (míře nezaměstnanosti). Pokud 

by byla míra participace v programech determinována pouze mírou celkové 

nezaměstnanosti v krajích, odhadovaná rovnice míry nezaměstnanosti by nebyla 

identifikovaná. Vzhledem k výše uvedenému procesu přidělování prostředků jednotlivým 

úřadům práce a vzhledem k tomu, že míra participace v programech APZ je určována i 

jinými vlivy (např. ochotou uchazečů o nezaměstnání účastnit se programů), zdá se 

smysluplné předpokládat, že uvedená rovnice je identifikovaná. 

 Nakonec je nutné specifikovat omezení daná předpoklady regresní rovnice, kterou 

budeme odhadovat. V rovnici (5) předpokládáme, že člen 	� je konstantní přes všechna 

pozorování, tedy přes všechny kraje i časová období. Stejně tak předpokládáme, že vliv 

všech vysvětlujících veličin na veličinu vysvětlovanou je konstantní v čase i pro všechny 

kraje. Dalším předpokladem je exogennost všech vysvětlujících proměnných, která může 

být porušena, pokud v odhadované rovnici chybí některá důležitá vysvětlující proměnná 

(omitted variable problem), proměnné jsou měřeny s chybou (measurement error), nebo 

                                                           
44

 Internetové stránky MPSV: Vyžádané informace (2010/29637-414 Výdaje na aktivní politiku 
zaměstnanosti). Dostupné na internetu (staženo 2. 5. 2010): http://www.mpsv.cz/cs/8612 
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je zde již zmíněný problém simultánní kauzality. Všechny zmíněné problémy by měly být 

vyřešeny použitím instrumentálních proměnných (samozřejmě za předpokladu, že tyto 

jsou vhodně zvolené). Jak jsme již zmínili výše, v této práci budeme ověřovat výsledky 

pomocí odhadů s instrumentálními proměnnými, exogennost proměnných bude tedy 

testována.  

Vraťme se nyní k předpokladu konstantního interceptu (člen 	�) přes všechna 

pozorování, který je velmi striktní a pokud není splněn, odhadnuté koeficienty jsou 

vychýlené. Tento předpoklad je však možné uvolnit a v regresní rovnici uvažovat 

individuálně-specifické faktory (vyjádřené členem 	2). Odhadovaná rovnice bude mít 

následující formu: 

 �2,3 =  	
�2,34
 + 	,�*2,345 + 	6ℎ7�2,348 + 	9:;�2,3 + 	2 + <2,3. (6)  

V tomto případě si však musíme uvědomit, že případná korelace mezi členem 	2 

(který neznáme) a ostatními vysvětlujícími veličinami povede k vychýleným odhadům 

jejich koeficientů. Vzhledem k tomu, že náš datový soubor obsahuje specifické průřezové 

jednotky (kraje ČR), můžeme předpokládat, že tato korelace bude nenulová. V takovém 

případě je nutné krajově-specifickou konstantu odstranit. To je možné provést pomocí 

modelu s fixními efekty45 (fixed effects model), který od všech proměnných odečte jejich 

průměry (vypočítané přes všechna časová období) a poté na takto upravená data aplikuje 

metodu nejmenších čtverců. Odečtení těchto průměrů vede k eliminaci časově 

konstantních vlivů (tedy členu 	2), jak můžeme vidět v rovnici (7): 

 
�2,3 −  �B2 =  	
C�2,34
 − �B2D + 	C,�*2,345 − ,�*BBBBB2D

+ 	6Cℎ7�2,348 − ℎ7�BBBBB2D + 	9C:;�2,3 − :;�BBBBBB2D + <2,3 − <E2 . 
(7)  

                                                           
45

 Tato metoda předpokládá, že člen 	2  (vyjadřující individuálně-specifické faktory) je fixní. Pokud je tomu 
tak, odhad pomocí modelu s fixními efekty je konzistentní. Pokud bychom předpokládali, že člen 	2  je 
náhodná veličina nekorelovaná s ostatními vysvětlujícími proměnnými, bylo by možné tento člen spolu 
s ostatními regresory konzistentně odhadnout pomocí tzv. náhodných efektů (random effects model). 
V našem případě však můžeme očekávat korelaci mezi individuálně-specifickými faktory a ostatními 
regresory, protože všechny vysvětlující veličiny pravděpodobně obsahují regionálně-specifické faktory. 
Hsiao (2003) popisuje rozdíl mezi modely s náhodnými efekty a s fixními efekty pomocí zaměnitelnosti 
průřezových jednotek. Pokud jsou jednotky zaměnitelné, je vhodné použít model s náhodnými efekty, 
pokud ne, model s fixními efekty je pravděpodobně vhodnější.  
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Využití tohoto modelu s fixními efekty je však problematické, pokud chceme do 

vysvětlujících proměnných zahrnout zpožděnou vysvětlovanou proměnnou tak, jak je 

tomu v naší analýze. Zpožděná míra nezaměstnanosti je totiž v takovém případě 

korelovaná s chybovým členem ��2,34
 je korelovaná s <2,34
 a tím pádem i s <E2�. 

V takovém případě tedy musíme použít jinou specifikaci modelu, abychom dosáhli 

konzistentních odhadů. Alternativním modelem využívaným k odstranění individuálně-

specifických faktorů (v tomto případě krajově-specifických) je model, který odhaduje první 

diference.46 Specifikaci tohoto modelu ilustruje rovnice (8): 

∆�2,3 =  	
∆�2,34
 + 	∆,�*2,345 + 	6∆ℎ7�2,348 + 	9∆:;�2,3 + ∆<2,3. (8)  

Na první pohled však vidíme, že problém korelace mezi zpožděnou mírou 

nezaměstnanosti a chybovým členem nebyl odstraněn (člen �2,34
 je korelovaný s <2,34
, 

tedy i ∆�2,34
 je korelovaný s ∆<2,3). Je proto nutné instrumentovat tuto vysvětlující 

proměnnou. Andersen a Hsiao (1982) doporučují jako instrument využít další zpožděnou 

hodnotu této proměnné, tedy �2,34 nebo ∆�2,34. V následující analýze budeme zkoumat 

vhodnost obou těchto instrumentů. 

Na závěr bychom měli zmínit problém spojený s využíváním instrumentálních 

proměnných pro panelová data. Kiviet (1995) ukazuje, že pokud využíváme metody 

instrumentálních proměnných pro panelová data, odhady jsou často vychýlené a málo 

eficientní. Jak jsme již zmínili v kapitole 3.1.2, v současné literatuře se tento problém 

často řeší použitím zobecněné metody momentů (GMM) navržené v práci Arellano a Bond 

(1991). Tato metoda se však využívá pro panelová data, u kterých je počet průřezových 

jednotek velký (asymptoticky jdoucí k nekonečnu) a naopak délka časové řady je malá a 

fixní. Pokud je však naopak počet průřezových jednotek fixní a časová řada je dostatečně 

dlouhá, což spíše platí pro náš datový soubor, problém využití metody GMM podle 

Arellano a Bond (1991) tkví v příliš velkém počtu instrumentů, které jsou touto metodou 

definované. Metoda GMM podle Arellano a Bond (1991) se tedy ukazuje být pro potřeby 

této analýzy nevhodná. Navíc Kiviet (1995) zmiňuje, že s rostoucí délkou časových řad je 

problém vychýlení odhadů výrazně méně závažný. 

                                                           
46

 Metoda prvních diferencí poskytuje stejně jako metoda fixních efektů konzistentní odhady koeficientů 
v případě, že individuálně-specifické faktory jsou fixní. 
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3.4 Výsledky empirické analýzy 

V této kapitole představíme výsledky čtyř různých specifikací odhadovaného 

modelu. První z nich vychází z rovnice (5) a předpokládá existenci konstantního členu 	�, 

který je fixní pro všechny kraje i časová období, a exogennost všech vysvětlujících 

proměnných. Tuto specifikaci budeme odhadovat pomocí klasické metody nejmenších 

čtverců aplikované na panelová data (pooled OLS). Druhá specifikace vychází z rovnice (8), 

uvolňuje předpoklad konstantního interceptu a umožňuje přítomnost krajově-specifických 

faktorů, které jsou však z důvodu pravděpodobné korelace s ostatními regresory 

odstraněny pomocí prvních diferencí (metoda OLS aplikovaná na první diference dat). 

V této specifikaci vyřadíme z vysvětlujících proměnných zpožděnou hodnotu vysvětlované 

proměnné z důvodu její korelace s chybovým členem. Třetí specifikace vychází také 

z rovnice (8), do modelu však zahrnuje i zpožděnou míru vysvětlované proměnné, která je 

instrumentovaná její další zpožděnou hodnotou. Model stále předpokládá, že ostatní 

vysvětlující proměnné (především pak míra participace v programech APZ) jsou exogenní. 

A konečně poslední specifikace také odhaduje model v prvních diferencích, přičemž 

uvolňuje i předpoklad exogennosti míry participace v programech APZ. Tato specifikace 

využívá instrumentálních proměnných pro zpožděnou míru celkové nezaměstnanosti a 

pro příslušná zpoždění míry participace. Zvolili jsme dvě skupiny instrumentů – první 

skupina zahrnuje další zpoždění celkové míry nezaměstnanosti (∆�2,34), příslušná další 

zpoždění míry participace v programech APZ (∆,�*2,3454
) a samozřejmě všechny 

exogenní proměnné (regionální HDP a národní míru nezaměstnanosti). Druhá skupina 

instrumentů obsahuje další zpoždění celkové míry nezaměstnanosti (∆�2,34), míru 

participace v programech definovanou vůči průměrné míře celkové nezaměstnanosti 

v příslušném období (přičemž datový soubor byl rozdělen na dvě stejně dlouhá období) a 

ostatní exogenní proměnné. 

Na závěr uvedeme výsledky výše uvedených specifikací, ve kterých však časové 

období omezíme pouze do října 2008, kdy byl ve sledované míře celkové nezaměstnanosti 

identifikován začátek hospodářské krize. Oddělení tohoto období nám umožní 

odhadnout, jestli jsou efekty APZ ovlivněny současnou hospodářskou krizí.  
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3.4.1 Metoda nejmenších čtverců 

V tabulce 7 jsou uvedeny výsledky odhadů pomocí metody OLS. Pro obě specifikace 

odhadované pomocí OLS jsou uvedeny výsledky čtyř regresních rovnic, které se liší 

v počtu vysvětlovaných proměnných, do regresních funkcí jsou postupně přidávány 

kontrolní proměnné (regionální míra HDP a národní míra nezaměstnanosti). Uvedené 

standardní chyby jsou robustní odhady chyb (Huber-Whitovy odhady založené na 

Taylorových expanzích). Breusch-Paganův test heteroskedasticity uvedený na konci 

tabulky 7 totiž u všech modelů zamítá nulovou hypotézu o homoskedasticitě residuí. 

Všechny uvedené specifikace byly dále testovány na přítomnost multikolinearity pomocí 

statistik VIF (variance inflation factor), které počítají diagonální prvky inverzní matice ke 

korelační matici vysvětlujících proměnných. Tyto faktory nedosahovaly v žádném 

z případů kritických hodnot, přítomnost multikolinearity nebyla potvrzena.  

Výsledky modelu s konstantním interceptem jsou uvedeny v levé části tabulky 7. 

Programy rekvalifikační a programy veřejně prospěšných prací mají signifikantně 

negativní vliv na míru celkové nezaměstnanosti (samozřejmě s příslušným zpožděním). 

Podle výsledků OLS vede zvýšení míry participace v rekvalifikacích o 1 % k poklesu míry 

celkové nezaměstnanosti o 0,07 – 0,1 % a zvýšení participace v programech VPP o 1 % 

snižuje míru celkové nezaměstnanosti o 0,04 – 0,07 % (veličiny jsou uvedeny 

v procentech). Oproti tomu koeficienty příslušející k programům SÚPM a ESF jsou ve 

všech případech signifikantně pozitivní. Tento fakt může indikovat přítomnost efektů 

vytěsnění, kdy subvencovaná pracovní místa nahrazují pracovní místa běžného trhu 

práce. Velikost efektu vytěsnění se pohybuje (při zvýšení míry participace o 1 %) pro 

programy SÚPM okolo 0,015 % a v případě projektů ESF dosahuje až 0,02 %. I přes 

negativní dopady na řádnou zaměstnanost však mohou tyto programy zvyšovat 

participaci na trhu práce, tyto efekty na pracovní sílu však pomocí našeho modelu není 

možné odhadnout.47  

Odhadnuté koeficienty všech ostatních (kontrolních) veličin v modelu s konstantním 

interceptem mají očekávaná znaménka a jsou vysoce signifikantní. Velký vliv na míru 

celkové nezaměstnanosti má v tomto případě její zpožděná hodnota, tento vliv však bude 

                                                           
47

 Určení efektů APZ na participaci na trhu práce je problematické, protože pracovní síla je ovlivňována 
mnoha dalšími faktory jako například stárnutí populace, výše starobních důchodů a další. 
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pravděpodobně částečně eliminován v dalších specifikacích, které odhadují regresní 

rovnici v prvních diferencích.  

Tabulka 7. Výsledky metody OLS 

 Model s konstantním interceptem  Model v prvních diferencích 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

��&.,� 34
 -0,0920*** -0,103*** -0,0713*** -0,0829*** -0,182*** -0,180*** -0,0381*** -0,0384*** 

(0,00912) (0,00908) (0,00922) (0,00926) (0,0132) (0,0133) (0,00896) (0,00889) 

.�� 34
 -0,0562*** -0,0660*** -0,0389*** -0,0490*** -0,196*** -0,191*** 0,0136 0,0111 

(0,00570) (0,00593) (0,00611) (0,00640) (0,0138) (0,0139) (0,0100) (0,00987) 

!��- 34
 0,0169*** 0,0153*** 0,0157*** 0,0142*** -0,192*** -0,191*** -0,0802*** -0,0789*** 

(0,00324) (0,00322) (0,00316) (0,00315) (0,0361) (0,0359) (0,0169) (0,0169) 

�!% 349 0,0120*** 0,0137*** 0,0222*** 0,0232*** -0,0418*** -0,0400*** -0,00890** -0,0110** 

(0,00118) (0,00116) (0,00170) (0,00162) (0,0104) (0,0103) (0,00449) (0,00443) 

�34
 1,007*** 1,006*** 1,000*** 0,999***   

(0,00221) (0,00222) (0,00239) (0,00238)   

ℎ7� 34
   -0,00425*** -0,00394***   -0,0071*** 0,0107*** 

  (0,000411) (0,000417)   (0,00240) (0,00258) 

:;� 3   0,0676*** 0,0639*** 0,828*** 0,845*** 

    (0,00737) (0,00711) (0,0246) (0,0256) 

Počet 
pozorování 1680 1680 1680 1680 1666 1666 1666 1666 

R
2
 0,994 0,994 0,994 0,994 0,482 0,484 0,796 0,800 

BreuschPagan 
chi2(1) 28,76 39,06 27,13 40,19 154,82 150,28 225,85 201,31 

Prob > chi2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

RESET test 
F(3, x) 15,67 7,72 11,10 10,85 49,48 50,02 0,40 1,80 

Prob > F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7519 0,1447 

Pozn.: V závorkách jsou uvedeny robustní odhady standardních chyb; *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1. 

Metoda OLS aplikovaná na model s konstantním interceptem (tzv. pooled OLS) 

poskytuje celkem rozumné výsledky, je však nutné si uvědomit, že je spojena s velmi 

striktními předpoklady (viz kapitola 3.4). Dalším problémem je pravděpodobná 

přítomnost chybějících vysvětlujících proměnných v modelu. Existenci tohoto problému 

jsme testovali pomocí tzv. RESET testu (regression specification test), který testuje, zda 

v modelu nechybí nějaká důležitá proměnná (tento test přidává mezi vysvětlující 

proměnné polynomy vytvořené z vysvětlované proměnné a testuje jejich signifikanci). 

RESET test pro všechny modely odhadované pomocí OLS zamítá nulovou hypotézu dobře 

specifikovaného modelu. Je tedy pravděpodobné, že výsledky modelu s konstantním 

interceptem jsou vychýlené. 
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Nyní se tedy podívejme na výsledky specifikace odhadující model v prvních 

diferencích (pravá část tabulky 7), která uvolňuje předpoklad o konstantním interceptu. 

V této specifikaci nefiguruje zpožděná míra celkové nezaměstnanosti z důvodu její 

korelace s chybovým členem. Hlavním rozdílem oproti modelu s konstantním interceptem 

je velký nárůst koeficientu národní míry nezaměstnanosti. Tato veličina je v modelech 

prvních diferencí dat schopná vysvětlit velkou část výkyvů ve vysvětlované proměnné 

(zvýšení růstu národní míry nezaměstnanosti o 1 % zvyšuje růst míry celkové 

nezaměstnanosti zhruba o 0,8 % a koeficient determinace se s přidáním národní míry 

nezaměstnanosti zvýšil téměř dvojnásobně). Přesto i po přidání národní míry 

nezaměstnanosti zůstávají všechny ostatní proměnné kromě programů VPP vysoce 

signifikantní.  

Odhadnuté koeficienty proměnných popisujících míru participace v rekvalifikačních 

programech, programech SÚPM a ESF zůstávají signifikantně negativní ve všech 

specifikacích, s přidáním národní míry nezaměstnanosti se však velikost jejich koeficientů 

podstatně snižuje (u rekvalifikací z -0,18 na -0,04, pro programy SÚPM z -0,19 na -0,08 a 

pro programy ESF z -0,04 na -0,01). Vliv těchto programů na míru celkové 

nezaměstnanosti je tedy signifikantní, ale relativně malý (zvýšení růstu participace 

v těchto programech o 1 % snižuje růst míry nezaměstnanosti zhruba o 0,01 – 0,19 %). 

Programy veřejně prospěšných ztrácí po přidání národní míry nezaměstnanosti mezi 

vysvětlující proměnné signifikantní vliv na míru celkové nezaměstnanosti, odhadované 

koeficienty jsou v těchto specifikacích (model (7) a (8)) nesignifikantní a kladné.  

Modely v prvních diferencích byly také testovány pomocí RESET testu, který 

nezamítá nulovou hypotézu (model neobsahuje chybějící proměnné), pokud do 

specifikace přidáme národní míru nezaměstnanosti. Modely s národní mírou 

nezaměstnanosti jsou tedy podle výsledků RESET testu dobře specifikované, na rozdíl od 

modelů (5) a (6), které podle výsledků trpí problémem chybějící vysvětlující proměnné. 

Specifikace odhadující první diference proměnných tedy nepotvrdila přítomnost efektu 

vytěsnění u programů SÚPM a ESF. Efekty těchto programů APZ a programů 

rekvalifikačních na míru celkové nezaměstnanosti jsou ve všech specifikacích signifikantně 

negativní. Oproti tomu efekty programů veřejně prospěšných prací v modelech (7) a (8), 

které jsou podle výsledků RESET testu jediné dobře specifikované, jsou kladné a 
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nesignifikantní. Zdá se tedy, že tento typ nástroj APZ není účinný v boji 

s nezaměstnaností. Musíme si však uvědomit, že uvedené specifikace stále předpokládají 

exogennost všech vysvětlujících veličin, odhady jsou tedy nevychýlené, pouze pokud je 

tento předpoklad splněn. 

3.4.2 Metoda instrumentálních proměnných 

Nyní se podívejme na výsledky dalších dvou specifikací, které používají metody 

instrumentálních proměnných (IV). V první z těchto specifikací do odhadované rovnice 

přidáme zpožděnou míru celkové nezaměstnanosti, kterou instrumentujeme její další 

zpožděnou hodnotou. V kapitole 3.3.2 jsme uvedli, že Andersen a Hsiao (1982) doporučují 

využít jako instrument další zpoždění míry celkové nezaměstnanosti (�2,34) nebo další 

zpoždění první diference míry celkové nezaměstnanosti (∆�2,34).  

Vhodně zvolená instrumentální proměnná však musí splňovat dva hlavní 

předpoklady. Prvním z nich je exogennost vůči odhadované rovnici. U obou proměnných 

předpokládáme, že tento předpoklad je splněn. IV by neměly být korelované s chybovým 

členem odhadované rovnice (s nepozorovanými faktory, které jsou obsažené v chybovém 

členu) díky zvolenému zpoždění instrumentů a zároveň by měly ovlivňovat vysvětlovanou 

proměnnou (∆�2,3) pouze prostřednictvím instrumentované proměnné (∆�2,34
). Druhou 

podmínkou je, aby instrumentální proměnná byla schopná v dostatečné míře vysvětlovat 

instrumentovanou proměnnou (v opačném případě se jedná o tzv. slabý instrument, 

jehož použití je spojeno s mnoha problémy). Korelační koeficienty instrumentované 

proměnné a obou instrumentů ukazují, že další zpoždění první diference míry celkové 

nezaměstnanosti (∆�2,34) je silnějším a tudíž vhodnějším instrumentem (korelační 

koeficient 0,53) než další zpoždění míry celkové nezaměstnanosti (�2,34), jejíž korelační 

koeficient s instrumentovanou proměnnou je pouze 0,03. Jako instrument budeme tedy 

využívat ∆�2,34. 

Zahrnutí zpožděné vysvětlované proměnné do regresní funkce však neřeší problém 

případné endogenity proměnných popisujících participaci v programech APZ (způsobený 

přítomností simultánní kauzality, chybou měření nebo chybějící vysvětlující proměnnou). 

V poslední specifikaci našeho modelu budeme tedy instrumentovat také míru participace 

v programech APZ. V této poslední specifikaci tedy předpokládáme, že jediné exogenní 
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proměnné v regresní rovnici jsou regionální HDP a národní míra nezaměstnanosti. 

Budeme využívat dvou různých skupin instrumentů pro zpožděnou míru celkové 

nezaměstnanosti a míru participace v programech APZ. Obě skupiny zahrnují další 

zpoždění míry celkové nezaměstnanosti (∆�2,34) a obě exogenní proměnné (hdp a CRu). 

První skupina instrumentů dále zahrnuje další zpoždění míry participace (tedy 

∆��&.,�34, ∆.��34
6, ∆!��-34
6, ∆�!%34G). U těchto instrumentálních proměnných 

předpokládáme splnění předpokladu exogennosti vůči odhadované rovnici ze stejného 

důvodu jako výše. Korelační koeficient těchto instrumentů s příslušnou instrumentovanou 

proměnnou48 je pro programy rekvalifikací 0,13; pro VPP 0,47; pro SÚPM 0,33 a pro 

projekty ESF 0,28. Nejslabším instrumentem se tedy zdá být zpožděná hodnota míry 

participace v rekvalifikacích.  

Druhá skupina instrumentů zahrnuje příslušné zpoždění míry participace 

v programech APZ, která je však definovaná vůči průměrné míře nezaměstnanosti 

v daném období, přičemž datový soubor byl rozdělen na dvě období (leden 1999 – červen 

2004 a červenec 2004 – prosinec 2009). Korelační koeficienty těchto instrumentů 

s příslušnými instrumentovanými proměnnými jsou:49 pro rekvalifikace 0,91; pro VPP 

0,87; pro SÚPM 0,65 a pro ESF 0,87. Grafy ilustrující vývoj míry participace v programech 

APZ (instrumentovaných proměnných) a míry participace v programech APZ vůči 

průměrné nezaměstnanosti (zvolených instrumentů) jsou uvedeny v příloze 1. Tyto grafy 

dokládají, že se jedná o relativně silné instrumenty. Vzhledem k dostatečně dlouhému 

období, přes které byly počítány příslušné průměry počtu nezaměstnaných, by tyto 

instrumenty neměly být endogenní vůči odhadované rovnici. Předpoklady kladené na IV 

by měly být splněny.  

Nyní se podívejme na výsledky jednotlivých specifikací. V tabulce 8 uvádíme 

výsledky všech specifikací využívajících IV, uvedené standardní chyby jsou opět robustní 

odhady chyb. Provedený Wooldridgův test přítomnosti autokorelace v panelových datech 

                                                           
48

 Jedná se o korelační koeficienty následujících dvojic proměnných: ∆��&.,�3 a ∆��&.,�34
, ∆.��3 a 
∆.��34
, ∆!��-3 a ∆!��-34
, ∆�!%3 a ∆�!%34
. 

49
 Jedná se o korelační koeficienty proměnných ∆,�*3 a ∆,�*_�3 , kde ,�* vyjadřuje míry participace 

v příslušných typech programů APZ (vůči celkové nezaměstnanosti v daném kraji a daném měsíci) a ,�*_� 
vyjadřuje míry participace v příslušných typech programů APZ definované vůči průměrnému počtu 
nezaměstnaných (tvořících celkovou nezaměstnanost) v daném kraji přes celé období dlouhé 5,5 roku. 
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zamítá nulovou hypotézu o neexistenci autokorelace prvního stupně, je tedy vhodné 

použít robustní odhady standardních chyb.  

Levá část tabulky 8 nabízí výsledky modelu v prvních diferencích, ve kterém je 

zpožděná míra celkové nezaměstnanosti instrumentována její další zpožděnou hodnotou. 

Do modelu opět postupně přidáváme kontrolní veličiny (regionální HDP a národní míru 

nezaměstnanosti). Odhadnuté koeficienty jsou velmi podobné koeficientům odhadnutým 

pomocí modelu s prvními diferencemi bez zahrnutí zpožděné míry nezaměstnanosti, které 

jsme uvedli v pravé části tabulky 7. Zpožděná hodnota vysvětlované proměnné není 

v modelu (12) dokonce ani signifikantní, zdá se, že národní míra nezaměstnanosti je 

schopná vysvětlit vývoj míry celkové nezaměstnanosti v čase velmi dobře a mezikrajové 

rozdíly jsou postihnuty ostatními proměnnými.  

Tabulka 8. Výsledky metody IV 

 Model v prvních diferencích 

IV pro � IV pro �, ��&.,�, .��, !��-, �!% 

první skupina IV druhá skupina IV 

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

��&.,� 34
 -0,164*** -0,158*** -0,0383*** -0,0385*** -0,215*** -0,00202 -0,170*** -0,0460*** 

(0,0133) (0,0163) (0,0130) (0,0116) (0,0556) (0,0815) (0,0166) (0,0102) 

.�� 34
 -0,189*** -0,181*** 0,00379 0,00424 -0,355*** -0,0458 -0,190*** 0,000122 

(0,0225) (0,0306) (0,0300) (0,0228) (0,0623) (0,113) (0,0361) (0,0322) 

!��- 34
 -0,162*** -0,157*** -0,0731*** -0,0738*** 0,0370 -0,0524 -0,0495* -0,0177 

(0,0312) (0,0354) (0,0229) (0,0275) (0,155) (0,100) (0,0293) (0,0126) 

�!% 349 -0,0320*** -0,0277*** -0,00630** -0,00861*** -0,0655 -0,0105 9,39e-05 0,000244 

(0,00686) (0,00654) (0,00303) (0,00325) (0,0426) (0,0159) (0,00550) (0,00395) 

�34
 0,196*** 0,222*** 0,0919** 0,0689 0,249** 0,0598 0,253*** 0,0784* 

(0,0469) (0,0500) (0,0408) (0,0430) (0,115) (0,0863) (0,0515) (0,0470) 

ℎ7� 34
   -0,0113** 0,00850*** 0,000152 0,0101** -0,0151** 0,00805*** 

  (0,00570) (0,00210) (0,00772) (0,00461) (0,00729) (0,00255) 

:;�3   0,777*** 0,803*** 0,787***   0,826*** 

    (0,0972) (0,0871) (0,212)   (0,0816) 

Počet 
pozorování 1666 1666 1666 1666 1652 1652 1666 1666 

Hausman test 
chi2 126,37 159,95 24,58 12,06 15,38 4,12 180,32 65,67 

Prob>chi2 0,0000 0,0000 0,0002 0,0607 0,0088 0,6603 0,0000 0,0000 

Pozn.: V závorkách jsou uvedeny robustní standardní chyby; *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1. 
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Tento závěr nám potvrdil také Hausmanův test50 pro porovnání koeficientů modelů 

v prvních diferencích bez použití IV (model (5) - (8)) a modelů v prvních diferencích 

s použitím IV (model (9) - (12)), který pro model (12) na 5% hladině významnosti nezamítá 

nulovou hypotézu, že rozdíl v koeficientech není systematický. Zdá se tedy, že pokud 

zahrneme mezi vysvětlující veličiny národní míru nezaměstnanosti i regionální HDP, 

zahrnutí zpožděné vysvětlované proměnné již není nutné. Výsledky Hausmanova testu 

jsou uvedeny na konci tabulky 8. 

Výsledky poslední specifikace našeho modelu s využitím IV pro zpožděnou hodnotu 

vysvětlované proměnné i pro všechny proměnné vyjadřující míru participace 

v programech APZ jsou uvedené v pravé části tabulky 8. I v této specifikaci platí, že přidání 

národní míry nezaměstnanosti do regresní funkce činí některé veličiny méně signifikantní, 

jejich koeficienty v absolutní hodnotě menší a v některých případech mění i jejich 

znaménka. Pro obě skupiny instrumentálních proměnných vychází znaménka koeficientů 

míry participace v programech rekvalifikací ve všech odhadovaných rovnicích záporná a 

ve třech ze čtyř rovnic také vysoce signifikantní. Velikost těchto koeficientů se v rovnicích 

bez zahrnutí národní míry nezaměstnanosti pohybuje zhruba okolo -0,2, pokud tuto 

veličinu do regresní funkce zahrneme, koeficienty jsou podstatně nižší (-0,002 a -0,04). 

Programy SÚPM mají ve třech ze čtyř specifikací záporné koeficienty, které však nejsou 

signifikantní. Koeficienty programů VPP jsou oproti tomu signifikantně záporné, pokud 

v rovnici nefiguruje národní míra nezaměstnanosti, po jejím přidání svou signifikanci ale 

ztrácí (v případě první skupiny IV si však zachovávají záporný koeficient, při použití druhé 

skupiny IV se koeficient mění na kladný). Míra participace v programech 

spolufinancovaných z ESF vykazuje záporné nesignifikantní koeficienty, pokud použijeme 

první skupiny IV, pro druhou skupinu je její vliv na míru celkové nezaměstnanosti 

nesignifikantní a kladný.  

Výsledky metody IV, ve které instrumentujeme veličiny vyjadřující participaci 

v programech, jsou tedy spíše smíšené. Jediný relativně robustní výsledek poskytuje míra 

                                                           
50

 Zde je vhodné zmínit, že Hausmanův test vychází z předpokladu, že odhady koeficientů modelu bez 
instrumentálních proměnných jsou konzistentní a eficientní za předpokladu platnosti nulové hypotézy o 
exogennosti všech vysvětlujících proměnných a nekonzistentní, pokud platí alternativní hypotéza 
(endogenita některých proměnných). Dále předpokládá, že odhady s instrumentálními proměnnými jsou 
konzistentní v obou případech, tedy že zvolené instrumenty splňují všechny předpoklady a jsou platnými 
instrumenty. 
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participace v rekvalifikacích, která si zachovává záporné koeficienty ve všech specifikacích. 

Zdá se, že všechny zvolené instrumentální proměnné nesplňují požadované předpoklady a 

nejsou tedy vhodnými instrumenty.  

Tento závěr potvrzují i výsledky Hausmanova testu, který porovnává koeficienty 

modelů v prvních diferencích bez použití IV (model (6) nebo (8)) a specifikací s využitím 

jedné ze skupin instrumentů (model (13) nebo (14) a (15) nebo (16)). Hausmanův test 

zamítá nulovou hypotézu pouze v případě využití první skupiny instrumentů a zahrnutí 

národní míry nezaměstnanosti do modelu (model (14)). V tomto případě tedy (za 

předpokladu, že instrumenty splňují všechny předpoklady) není nutné používat 

instrumentálních proměnných, protože všechny veličiny jsou podle výsledku testu 

exogenní. Vzhledem k tomu, že Hausmanův test ale zamítl nulovou hypotézu pro model 

s druhou skupinou instrumentů, minimálně jedna zvolená skupina instrumentů 

předpoklady nesplňuje. Je možné, že druhá skupina instrumentů je nevhodně zvolená a 

výsledek testu je tím zkreslen (všechny veličiny skutečně jsou exogenní), nebo je naopak 

možné, že je zkreslen výsledek testu pro první skupinu instrumentálních proměnných 

(některé z vysvětlujících veličin jsou endogenní). Je také možné, že ani jedna z použitých 

skupin IV není platná, o exogennosti proměnných nemůžeme v takovém případě nic říct. 

Které instrumenty jsou platné nelze určit, pokud nemáme k dispozici platné 

instrumentální proměnné, o kterých bychom věděli, že všechny předpoklady splňují.51 

3.4.3 Výsledky modelů bez současné hospodářské recese 

Výše uvedené výsledky budeme v následující části práce srovnávat s výsledky 

stejných specifikací aplikovaných na datový soubor, ze kterého jsme odstranili období 

současné hospodářské krize. Pro potřeby této analýzy bylo nutné identifikovat počátek 

hospodářské krize podle vysvětlované proměnné (míry celkové nezaměstnanosti 

v regionech ČR). V kapitole 3.2.4 jsme uváděli časovou analýzu proměnných, přičemž v 

grafu 8 byl znázorněn vývoj míry celkové nezaměstnanosti v jednotlivých krajích. Z grafu 8 

je zřejmé, že někdy ke konci roku 2008 došlo k výraznému nárůstu míry celkové 

nezaměstnanosti ve všech krajích ČR. Pro lepší ilustraci provázanosti vývoje míry celkové 

                                                           
51

 Připomeňme, že platná instrumentální proměnná musí splňovat dva výše uvedené požadavky. Jedná se o 
požadavek exogennosti vůči odhadované rovnici a také je nutné, aby instrumentální proměnná 
v dostatečné míře vysvětlovala proměnnou, kterou instrumentuje. 
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nezaměstnanosti v jednotlivých krajích ČR uvádíme zde tentýž graf, ve kterém jsou však 

všechny kraje ČR znázorněny najednou (graf 12).  

Graf 12. Míra celkové nezaměstnanosti v krajích ČR 

 

Graf 12 ukazuje, že počátek prudkého růstu míry celkové nezaměstnanosti nastal ve 

všech krajích v přibližně stejném měsíci na konci roku 2008. Pro určení tohoto měsíce 

využijeme graf míry celkové nezaměstnanosti pro celou ČR (graf 13), který znázorňuje 

vývoj pouze v roce 2008 a 2009. Z grafu 13 je patrné, že období prudkého růstu míry 

celkové nezaměstnanosti nastává zhruba v listopadu 2008. Počátek hospodářské recese 

byl tedy pro potřeby této analýzy určen na listopad 2008. 

Graf 13. Míra celkové nezaměstnanosti pro ČR od ledna 2008 do prosince 2009 
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Tabulka 9 ilustruje výsledky metody nejmenších čtverců pro období bez současné 

hospodářské recese (leden 1999 až říjen 2008). Stejně jako v předchozí části uvádíme 

robustní odhady standardních chyb, protože Breusch-Paganův test zamítá nulovou 

hypotézu o homoskedastických residuích.  

Pro model s konstantním interceptem mají všechny odhadnuté koeficienty stejné 

znaménko a přibližně stejnou velikost jako koeficienty odhadnuté stejnou metodou pro 

celé sledované období (viz tabulka 7), převážná většina koeficientů je také vysoce 

signifikantní. Odstranění hospodářské recese tedy výsledky nijak výrazně nezměnilo, 

odhadované koeficienty v tabulce 9 jsou sice pro všechny proměnné o něco menší, 

nejedná se však o výrazný rozdíl.  

Tabulka 9. Výsledky metody OLS pro období od ledna 1999 do října 2008 

 Model s konstantním interceptem  Model v prvních diferencích 
 (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

��&.,� 34
 -0,0740*** -0,0820*** -0,0611*** -0,0688*** -0,185*** -0,180*** -0,0526*** -0,0525*** 

(0,00922) (0,00925) (0,00933) (0,00943) (0,0126) (0,0125) (0,00962) (0,00958) 

.�� 34
 -0,0390*** -0,0457*** -0,0276*** -0,0341*** -0,206*** -0,199*** -0,0118 -0,0115 

(0,00571) (0,00600) (0,00599) (0,00637) (0,0145) (0,0146) (0,0112) (0,0111) 

!��- 34
 0,0183*** 0,0169*** 0,0157*** 0,0148*** -0,159*** -0,158*** -0,0790*** -0,0775*** 

(0,00326) (0,00325) (0,00323) (0,00322) (0,0333) (0,0330) (0,0178) (0,0177) 

�!% 349 0,000814 0,00219* 0,0135*** 0,0137*** -0,0255*** -0,0218*** -0,00381 -0,00569 

(0,00115) (0,00115) (0,00227) (0,00227) (0,00833) (0,00800) (0,00419) (0,00412) 

�34
 0,999*** 0,998*** 0,996*** 0,995***     

(0,00247) (0,00247) (0,00250) (0,00250)     

ℎ7� 34
   -0,00290*** -0,00244***   -0,0130*** 0,00859*** 

  (0,000432) (0,000435)   (0,00256) (0,00259) 

:;� 3   0,0601*** 0,0554***   0,748*** 0,767*** 

    (0,00882) (0,00888)   (0,0263) (0,0276) 

Počet 
pozorování 1484 1484 1484 1484 1470 1470 1470 1470 

R
2
 0,994 0,995 0,995 0,995 0,548 0,554 0,785 0,787 

BreuschPagan 
chi2 48,95 52,90 47,63 51,87 247,62 245,51 171,99 154,54 

Prob > chi2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

RESET test 
F(3, x) 10,56 13,27 8,35 13,04 52,57 53,08 12,11 13,22 

Prob > F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Pozn.: V závorkách jsou uvedeny robustní odhady standardních chyb; *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1. 
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Odhadnuté koeficienty modelu v prvních diferencích (pravá část tabulky 9) jsou také 

srovnatelné s odhady pro celé sledované období (pravá část tabulky 7). Koeficienty míry 

participace v rekvalifikačních programech se však po odstranění období hospodářské 

recese lehce zvětšili, koeficienty programů SÚPM a ESF se naopak lehce snížili a programy 

ESF ztratili v některých případech svou signifikanci.52 Programy VPP jsou sice ve 

specifikacích s národní mírou nezaměstnanosti stále nesignifikantní, jejich znaménka jsou 

však díky odstranění období hospodářské recese záporná (v modelech (7) a (8) 

zahrnujících celé sledované období byly koeficienty kladné). Žádné další výrazné změny 

koeficientů odstranění hospodářské recese nepřineslo. 

Výsledky RESET testu však zamítají nulovou hypotézu dobře specifikovaného 

modelu pro všechny specifikace (zatímco v případě odhadů založených na kompletním 

datovém souboru RESET test nulou hypotézu po přidání národní míry nezaměstnanosti 

nezamítl). Tento výsledek může být důsledkem ztráty signifikantního vlivu programů ESF, 

které byly odstraněním části datového souboru nejvíce postiženy. Zdá se tedy, že tyto 

programy mají důležitý vliv na míru celkové nezaměstnanosti, který se však nemá 

možnost projevit, pokud odstraníme období hospodářské recese.  

Nyní srovnejme výsledky metody instrumentálních proměnných. Tabulka 10 nabízí 

výsledky této metody pro datový soubor končící říjnem 2008. Koeficienty míry participace 

v rekvalifikačních programech si ve srovnání s modelem pro kompletní datový soubor (viz 

tabulka 8) opět zachovaly stejná znaménka, signifikanci a jsou ve srovnání s odhady 

celého sledovaného období o něco větší. Koeficienty programů VPP jsou také o něco větší, 

s přidáním národní míry nezaměstnanosti však stále ztrácí svou signifikanci. Programy 

SÚPM mají prakticky stejně velké koeficienty, které jsou opět signifikantní pouze v levé 

části tabulky (ve srovnání s výsledky v tabulce 8). Největší vliv mělo odstranění období 

hospodářské recese opět na programy ESF, jejichž koeficienty jsou nižší a v některých 

specifikacích již nejsou signifikantní.  

Odstranění období hospodářské krize mělo také významný vliv na signifikanci 

zpožděné míry celkové nezaměstnanosti, která se stala nesignifikantní, a její koeficienty 

                                                           
52

 Vzhledem k tomu, že jsme zkrátili časové období pouze do října 2008 a programy ESF jsou sledovány až od 
počátku roku 2007, dalo se očekávat, že toto zkrácení budeme mít největší vliv na programy ESF, které 
v rámci tak krátkého období nemají možnost prokázat své skutečné efekty.  
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se podstatně zmenšily a to i ve specifikacích bez národní míry nezaměstnanosti. Tento 

fakt také pravděpodobně ovlivnil výsledky Hausmanova testu pro modely (25) – (28), 

který tentokrát nezamítl nulovou hypotézu (stejných koeficientů v modelu se zpožděnou 

mírou celkové nezaměstnanosti a použitím IV a v modelu bez zpožděné míry celkové 

nezaměstnanosti). Zpožděná hodnota míry celkové nezaměstnanosti je tedy 

pravděpodobně důležitou vysvětlující proměnnou pro změny v míře celkové 

nezaměstnanosti především v období současné hospodářské krize.  

Tabulka 10. Výsledky metody IV pro období od ledna 1999 do října 2008 

 Model v prvních diferencích 

IV pro  � IV pro �, ��&.,�, .��, !��-, �!% 

první skupina IV druhá skupina IV 

(25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) 

��&.,� 34
 -0,188*** -0,180*** -0,0524*** -0,0528*** -0,363*** -0,198 -0,205*** -0,0630*** 

(0,0134) (0,0139) (0,0168) (0,0164) (0,0734) (0,179) (0,0178) (0,0162) 

.�� 34
 -0,207*** -0,198*** -0,0124 -0,0109 -0,345*** -0,186 -0,202*** -0,00855 

(0,0288) (0,0370) (0,0335) (0,0310) (0,0549) (0,190) (0,0481) (0,0413) 

!��- 34
 -0,163*** -0,158*** -0,0782*** -0,0784*** 0,0505 -0,00781 -0,0381* -0,0150 

(0,0399) (0,0333) (0,0159) (0,0253) (0,140) (0,187) (0,0229) (0,0132) 

�!% 349 -0,0266*** -0,0215*** -0,00352 -0,00609 -0,0633 -0,0278 -0,0147* -0,00546 

(0,00689) (0,00546) (0,00359) (0,00385) (0,0434) (0,0487) (0,00763) (0,00429) 

�34
 -0,0276 0,00572 0,0103 -0,0110 0,114 0,0587 0,0131 -0,00745 

(0,0492) (0,0523) (0,0370) (0,0402) (0,0993) (0,113) (0,0524) (0,0428) 

ℎ7� 34
   -0,0131 0,00898** 0,00201 0,00704 -0,0161 0,00945** 

  (0,00800) (0,00404) (0,00964) (0,00809) (0,0103) (0,00466) 

:;�3   0,744*** 0,773*** 0,423   0,811*** 

    (0,127) (0,100) (0,353)   (0,0912) 

Počet 
pozorování 1470 1470 1470 1470 1456 1456 1470 1470 

Hausman test 
chi2 0,72 0,03 0,24 0,24 51,08 3,23 60,87 37,94 

Prob>chi2 0,9493 1,0000 0,9986 0,9997 0,0000 0,7797 0,0000 0,0000 

Pozn.: V závorkách jsou uvedeny robustní standardní chyby; *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1. 

Výsledky metody IV s odstraněním hospodářské krize vykazují záporné (přestože 

v některých případech nesignifikantní) koeficienty pro všechny typy programů APZ ve 

všech specifikacích (model (25) – (32)), kromě modelu (29) kde mají programy SÚPM 

znaménko kladné. Oproti výsledkům za celé sledované období (model (9) – (16)), ve 

kterých má stabilně záporné koeficienty pouze míra participace v rekvalifikacích, 

nacházíme tedy v tomto případě evidenci signalizující účinnost programů APZ. Je tedy 
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možné, že specifické období hospodářské krize zkreslilo výsledky odhadů pro kompletní 

datový soubor. 

Hausmanův test endogenity proměnných popisujících participaci v programech APZ 

však potvrzuje výsledky, které jsme získali pro model zahrnující celé sledované období. 

V případě zahrnutí národní míry nezaměstnanosti do modelu nezamítá nulovou hypotézu 

exogennosti proměnných pro první skupinu instrumentů, pro druhou skupinu však tuto 

hypotézu jednoznačně zamítá. Tento protichůdný výsledek je tedy robustní 

vůči odstranění období recese a potvrzuje, že alespoň jedna ze skupin instrumentálních 

proměnných nebyla vhodně zvolena. Výsledky těchto modelů bychom měli tedy brát 

s rezervou, protože odhadnuté koeficienty budou pravděpodobně alespoň v jednom 

z modelů vychýlené.  

3.4.4 Shrnutí výsledků empirické analýzy 

 Dříve než začneme s interpretací dosažených výsledků, je nutné připomenout, že 

provedená analýza efektů aktivní politiky zaměstnanosti může z několika důvodů 

poskytovat vychýlené a nekonzistentní odhady skutečných efektů APZ. Nejvýznamnějším 

problémem je problém simultánní kauzality. Použití klasické regresní analýzy předpokládá 

existenci kauzálního vztahu mezi vysvětlujícími veličinami a veličinou vysvětlovanou. 

Pokud však tento předpoklad není splněn a vztah mezi veličinami je podmíněn opačnou 

příčinností nebo příčinností oboustrannou, jsou odhady efektu, který zkoumáme pomocí 

OLS, vychýlené. Vzhledem k pravděpodobné existenci simultánní kauzality mezi mírou 

využívání nástrojů APZ a mírou nezaměstnanosti mohou být odhadované efekty APZ 

vychýlené. Způsob řešení tohoto problému není jednoznačný a empirický výzkum v této 

oblasti stále probíhá.  

V této práci jsme přijali opatření, která by měla vést k odstranění tohoto problému, 

není však možné ověřit, zda byla tato opatření úspěšná. Míru participace v programech 

APZ jsme definovali vůči míře celkové nezaměstnanosti (použili jsme tzv. akomodačních 

podílů) a tyto proměnné jsme dále vkládali do regresních rovnic s příslušným zpožděním. 

Jedno z přijatých opatření zahrnovalo také využití instrumentálních proměnných pro 

míru participace v programech APZ. Výsledky Hausmanova testu však naznačují, že 

alespoň jedna skupina použitých instrumentálních proměnných nebyla vhodně 
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zvolena. Pokud by ani jedna ze skupin instrumentů nesplňovala předpoklady platných 

IV a v modelu by byl přítomný problém simultánní kauzality, mohly by být odhady 

vychýlené. I v tomto případě by však tato práce splnila jeden z vytyčených cílů, neboť 

se pokusila o odhady efektů APZ pomocí dostupných zdrojů a zvolených metod a snad 

také posunula výzkum makroekonomických efektů APZ v České republice o kousek 

dál.  

Analýza efektů APZ, která byla náplní této kapitoly, uvádí výsledky několika 

různých specifikací. Každá z uvedených specifikací obsahuje předpoklady, které 

nemusí být pro náš datový soubor splněné, tohoto omezení jsme si vědomi a 

pokoušíme se proto v každé další specifikaci některý z těchto předpokladů uvolnit. 

Níže uvedené souhrnné výsledky pak většinou vychází pouze z modelů v prvních 

diferencích, ve kterých je zahrnuta národní míra nezaměstnanosti. Modely 

s konstantním interceptem totiž zahrnují velmi striktní předpoklad neexistence 

krajově-specifických vlivů (respektive nulové střední hodnoty těchto vlivů) a národní 

míra nezaměstnanosti se ukázala být velmi důležitá pro vysvětlení změn v míře 

celkové nezaměstnanosti. 

Míra participace v rekvalifikačních programech vykazuje ve všech uvedených 

specifikacích záporný vliv na míru celkové nezaměstnanosti, který je signifikantní na 

1% hladině významnosti (kromě modelů (14) a (30) ve kterých tento vliv není 

signifikantní). Tento vliv se projevuje s příslušným zpožděním jednoho měsíce a jeho 

velikost se v modelech prvních diferencí s národní mírou nezaměstnanosti pohybuje 

kolem -0,05. Zvýšení růstu míry participace v rekvalifikačních programech o 1 % tak 

vede ke snížení růstu míry celkové nezaměstnanosti zhruba o 0,05 %. Vzhledem 

k tomu, že míra participace v rekvalifikačních programech se ve sledovaném období 

pohybuje okolo 1,25 %, výše odhadovaných efektů na míru celkové nezaměstnanosti 

je relativně malá. 

Programy společensky účelných pracovních míst a programy spolufinancované 

z ESF také vykazují v převážné většině specifikací pracujících s prvními diferencemi 

záporné koeficienty. Pokud předpokládáme, že jsou tyto veličiny exogenní, jejich vliv 

na míru celkové nezaměstnanosti je signifikantně záporný. Velikost efektů programů 
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SÚPM se pohybuje okolo -0,08 a programů ESF okolo -0,01 (zde uvažujeme pouze 

specifikace, ve kterých je zahrnuta národní míra nezaměstnanosti).  

Koeficienty participace v programech ESF jsou tedy podstatně menší, je však 

nutné si uvědomit, že průměrná participace v těchto programech ve sledovaném 

období je asi 12,4 %, zatímco v programech SÚPM je to 3,8 %. Zvýšení míry 

participace v programech o 1 % je tedy pravděpodobně dosažitelnější u programů ESF 

než u programů SÚPM. Uvedené odhady koeficientů však obsahují předpoklad, že 

jsou tyto proměnné exogenní. V modelech, ve kterých jsme předpokládali jejich 

endogenitu (modely (13) – (16) pro kompletní datový soubor a modely (29) – (32) pro 

datový soubor bez období hospodářské recese) nejsou tyto veličiny signifikantní, 

přestože odhadnuté koeficienty si ve většině případů zachovávají záporná znaménka.  

Efektivita aktivní politiky zaměstnanosti ve smyslu snižování míry celkové 

nezaměstnanosti se zdá být nejnižší u programů veřejně prospěšných prací. Přestože 

tato proměnná vykazuje v některých specifikacích signifikantně záporné koeficienty, 

po zahrnutí národní míry nezaměstnanosti do modelu ztrácí ve všech případech svůj 

signifikantní vliv na nezaměstnanost (uvažujeme pouze modely v prvních diferencích) 

a často také vykazuje kladné koeficienty. Kladné koeficienty mohou být vysvětleny 

přítomností efektu vytěsnění, kdy pracovní místa vytvořená programy veřejně 

prospěšných prací vytěsňují místa řádného trhu práce. Přítomnost těchto efektů u 

nástrojů APZ, které vytvářejí pracovní místa, byla v literatuře již mnohokrát 

prokázána.53 Velikost odhadnutého efektu vytěsnění v naší analýze je však velmi malá 

(pohybuje se mezi 0,003 a 0,013 %) a nesignifikantní. Míra participace v programech 

veřejně prospěšných prací tedy v naší analýze neprokázala žádný signifikantní vliv na 

změny v míře celkové nezaměstnanosti (vycházíme z výsledků modelů prvních 

diferencí, ve kterých je zahrnuta národní míra nezaměstnanosti). 

Nakonec uveďme závěry plynoucí z analýzy vlivu hospodářské krize na výsledky 

analýzy efektů APZ. Programy spolufinancované z ESF byly odstraněním tohoto 

období nejzávažněji ovlivněny, protože tato proměnná je sledována až od počátku 

roku 2007. Období od ledna 2007 do října 2008 je tedy příliš krátké a není schopné 

                                                           
53

 Přítomnost efektů vytěsnění potvrzují i studie sumarizující výsledky dosavadního výzkumu, například 
Martin a Grubb (2001) nebo Kluve a Schmidt (2002), viz kapitola 3.1.2. 
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poskytnout dostatečný základ pro ucelenou analýzu efektů těchto programů. 

Odhadnuté koeficienty se s odstraněním tohoto období výrazně snížily a často ztratily 

svou signifikanci. Koeficienty příslušející k míře participace v rekvalifikacích jsou 

naopak po odstranění období recese o něco vyšší (v absolutní hodnotě). Zpožděná 

míra celkové nezaměstnanosti a regionální HDP byly také ovlivněny odstraněním 

zmíněného období. Tyto veličiny se zdají být důležité pro vysvětlení výkyvů v míře 

celkové nezaměstnanosti především v období současné hospodářské krize, 

s odstraněním tohoto období se totiž signifikance jejich koeficientů podstatně snížila.  

Výsledky analýzy efektů aktivní politiky zaměstnanosti naznačují přítomnost 

negativních dopadů APZ na změny v míře celkové nezaměstnanosti (ve smyslu 

snižování růstu nezaměstnanosti či zvyšování jejího poklesu). Odhadnuté koeficienty 

míry participace v rekvalifikačních programech, programech SÚPM a ESF jsou 

negativní téměř ve všech uvedených specifikacích a ve většině z nich také 

signifikantní. Velikosti těchto efektů jsou však velmi malé. Programy veřejně 

prospěšných prací pak nevykazují žádné signifikantní vlivy na změny v míře celkové 

nezaměstnanosti. 

Výsledky naší analýzy nyní porovnáme s výsledky ostatních studií zabývajících se 

efektivností nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, abychom získali představu o tom, zda 

se v naší analýze podařilo závěry dosavadního výzkumu spíše potvrdit či vyvrátit. Výsledky 

nejprve porovnáme s výsledky evaluačních studií v ČR a poté se studiemi 

makroekonomických efektů APZ v zahraničí. Naše práce zřejmě poprvé umožňuje určité 

porovnání makroekonomických efektů APZ v České republice se studiemi v zahraničí. 

Studie efektivity programů APZ v ČR se většinou shodují v pozitivních účincích 

rekvalifikací na zaměstnanost účastníků těchto programů, některé z nich však upozorňují 

na jejich krátkodobý účinek, který se často v delším období vytrácí. V této studii jsme 

odhadovali pouze krátkodobé efekty rekvalifikačních programů. Rekvalifikační programy 

jsou podle našich výsledků spojeny s negativními efekty na míru celkové 

nezaměstnanosti. Přítomnost žádoucích krátkodobých efektů se nám tedy podařilo 

potvrdit, absenci dlouhodobých efektů těchto programů však naše analýza nevyvrací, ani 

nepotvrzuje.  
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Společensky účelná pracovní místa dosahují v hodnocení efektivity programů APZ v 

ČR často relativně nejlepších výsledků. Odhadnuté koeficienty společensky účelných 

pracovních míst v naší analýze mají absolutně největší velikost, zvýšení růstu počtu 

účastníků v programech SÚPM o 1 % má tedy relativně největší negativní vliv na míru 

celkové nezaměstnanosti. Tento závěr tedy potvrzuje výsledky ostatních studií, je však 

nutné si uvědomit, že koeficienty těchto programů nebyly ve všech specifikacích v naší 

analýze signifikantní.  

Efektivitu programů financovaných z Evropského sociálního fondu v ČR hodnotila 

zatím pouze studie Sirovátka a Kulhavý (2008). Tyto programy mají podle jejich odhadů 

malý vliv na nezaměstnanost, uvádí však, že efekty těchto programů se nemusely ještě 

plně projevit. Výsledky naší analýzy naznačují, že efekty programů spolufinancovaných 

z ESF jsou spíše negativní, velikost těchto efektů je však nižší než u programů 

rekvalifikačních a společensky účelných pracovních míst. Koeficienty příslušející k těmto 

programům navíc nebyly ve všech specifikacích signifikantní. Tento závěr je tedy také 

relativně v souladu s výsledky práce Sirovátka a Kulhavý (2008), hodnocení efektivity 

programů spolufinancovaných z ESF může být však ovlivněno relativně krátkou dobou 

jejich využívání v ČR. 

Co se týká efektivity programů veřejně prospěšných prací, evaluační studie pro ČR 

většinou shledávají tyto programy nejméně účinnými, některé dokonce hovoří o 

negativních efektech těchto programů na zaměstnanost účastníků těchto programů. 

Sirovátka a Kulhavý (2008) uvádí, že efekty veřejně prospěšných prací na výskyt v 

nezaměstnanosti jsou tradičně zanedbatelné. Tento závěr je také v souladu s výsledky 

naší empirické analýzy, ve které nebyla prokázána přítomnost žádných signifikantních 

efektů těchto programů na míru celkové nezaměstnanosti. 

Co se týká výsledků zahraničních studií zabývajících se efektivitou aktivní 

politiky zaměstnanosti, můžeme konstatovat, že v souladu se studiemi, jimž jsme se 

konceptuálně inspirovali54, naše výsledky potvrzují, že rekvalifikační programy a 

subvencovaná zaměstnání (v ČR nazývaná společensky účelná pracovní místa) jsou 

nejúčinnějšími nástroji politiky zaměstnanosti. Odhadnuté efekty těchto programů na 
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 Calmfors a Skedinger (1995); Hujer et al. (2002) a Altavilla a Caroleo (2002). 
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míru celkové nezaměstnanosti v naší studii jsou však nižší než ve studiích 

zahraničních. Zvýšení růstu míry participace v rekvalifikačních programech o 1 % vede 

podle naší analýzy ke snížení růstu míry celkové nezaměstnanosti v regionech ČR o 

0,05 %. Hujer et al. (2002) oproti tomu odhaduje, že snížení míry celkové 

nezaměstnanosti v důsledku stejného zvýšení míry participace v rekvalifikačních 

programech se v západním Německu pohybuje mezi 0,15 a 0,25 %. Pokud tedy 

předpokládáme, že uvedené výsledky nejsou vychýlené, efektivita rekvalifikačních 

programů v ČR je zhruba čtyřnásobně nižší než v západním Německu. 

V případě zvýšení míry participace v programech společensky účelných pracovních 

míst se podle našich odhadů snižuje míra celkové nezaměstnanosti v regionech ČR o 

0,08 %. Tento výsledek můžeme porovnat s výsledky studie Altavilla a Caroleo (2002), 

která odhaduje, že efekt rozšíření participace v programech subvencovaných zaměstnání 

o 1 % způsobuje pokles míry nezaměstnanosti v jižní Itálii o 0,44 %, zatímco v severní Itálii 

je to pouze o 0,14 %. Naše odhady efektivity těchto programů v ČR jsou tedy opět o něco 

nižší než výsledky uvedené studie efektivity těchto programů v Itálii, rozdíl mezi 

odhadnutými efekty pro ČR a severní Itálii však není tak velký.  

Programy přímé tvorby pracovních míst nemají podle některých zahraničních studií 

žádné signifikantní efekty na nezaměstnanost (Hujer et al., 2002), jiné studie uvádí, že 

jsou tyto programy spojené s efekty vytěsnění (Hagen, 2003; Dahlberg a Forslund, 1999; 

Calmfors a Skedinger, 1995). Naše zjištění ohledně efektivity programů veřejně 

prospěšných prací odpovídají výsledkům studie Hujer et al. (2002), která uvádí výsledky 

empirické analýzy pro východní a západní Německo, přičemž ani v jedné z těchto částí 

Německa neprokázala signifikantní vliv programů přímé tvorby pracovních míst na míru 

celkové nezaměstnanosti. Nám se také nepodařilo prokázat žádné signifikantní efekty 

veřejně prospěšných prací na nezaměstnanost v regionech ČR.  

Přestože naše analýza může být spojena s jistými nedostatky, porovnání s výsledky 

studií efektivity aktivní politiky zaměstnanosti v ČR a se zahraničními studiemi ukazuje, že 

naše výsledky jsou více méně v souladu s relevantní literaturou.  
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Závěr 

Aktivní politika zaměstnanosti byla v devadesátých letech minulého století 

považována za nejvhodnější prostředek vedoucí k vyřešení problému stabilně vysoké a 

stále rostoucí míry nezaměstnanosti v Evropě. V té době panovala shoda ohledně řady 

negativních efektů pasivní politiky zaměstnanosti na motivaci nezaměstnaných 

pokračovat v hledání práce a ukázalo se, že štědrý sociální systém je jednou z příčin 

vzrůstajícího problému evropské nezaměstnanosti. Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 

přitom nabízela způsob, jak zvýšit motivaci nezaměstnaných a zefektivnit fungování trhu 

práce. S rostoucí mírou využívání nástrojů APZ začala postupně růst i řada evaluačních 

studií. Výsledky těchto studií však nebyly tak jednoznačné, jak se zprvu očekávalo. 

Efektivita nástrojů APZ nebyla ve všech případech potvrzena a ukázalo se, že účinnost 

aktivní politiky zaměstnanosti závisí na charakteristikách zvolených programů a 

specifických charakteristikách trhu práce.  

Přestože je počet evaluačních studií efektů APZ již značný, zájem o tuto oblast stále 

přetrvává, v posledních letech dokonce roste. Ukazuje se, že efektivní využívání nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti se neobejde bez kvalitní a systematické evaluace dopadů 

těchto nástrojů. Evropská komise výrazně doporučuje všem členským státům zavést 

systém pravidelného hodnocení programů APZ, přesto však tradici kvalitního hodnocení 

programů APZ nalezneme jen v několika státech (především ve Švédsku, Německu a Velké 

Británii). V České republice není systém pravidelného hodnocení efektivity programů 

prozatím ustálen, přestože v posledních letech se touto problematikou zabývalo několik 

studií (Institut trhu práce, 2007b-d; Sirovátka a Kulhavý, 2008). V situaci současné 

hospodářské krize je problém efektivního využívání nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti ještě závažnější. Výdaje na aktivní i pasivní politiku rostou,55 v této situaci 

se tedy potřeba hodnocení efektivity nástrojů APZ zvyšuje.  

V této práci jsme se zabývali makroekonomickými efekty aktivní politiky 

zaměstnanosti, přičemž jsme poskytli ucelenou teoretickou i empirickou analýzu těchto 
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 Státní rozpočet aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2009 činil 5,7 mld. Kč, v roce 2010 je tento rozpočet 
navýšen na 7,3 mld. Kč s tím, že MPSV bude tento rozpočet v průběhu roku pravděpodobně dále navyšovat 
z vlastních zdrojů stejně, jako tomu bylo v roce 2009. 
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efektů. Teoretická analýza efektů poskytuje důležitý základ pro hodnocení vlivů aktivní 

politiky zaměstnanosti na makroekonomické veličiny trhu práce. Jejich pochopení nám 

umožní maximalizovat příznivé a minimalizovat nepříznivé efekty nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti. Teoretická analýza APZ ukazuje, že pouze kombinace nástrojů APZ 

spojená s patřičnou volbou cílové skupiny a dalších charakteristik programů vede 

k maximalizaci efektivity APZ. Z teoretické analýzy plyne, že u rekvalifikačních programů je 

velmi důležité zaměřit se na vhodnou volbu cílové skupiny a vzít v úvahu klesající výnosy 

z rozsahu, které jsou u tohoto typu programu obzvlášť markantní. Veřejně prospěšné 

práce a další formy subvencovaných zaměstnání jsou naopak spojeny s efekty ztráty 

mrtvé váhy a substitučními efekty, měly být tedy zaměřené především na dlouhodobě 

nezaměstnané a další problematické skupiny a dodržovat princip adicionality.56 

Tato práce nabízí také empirickou analýzu efektů aktivní politiky zaměstnanosti 

v krajích České republiky. Analýza vychází z agregovaných dat úřadů práce, přičemž 

vypovídací schopnost výsledků naší analýzy je omezena právě touto skutečností. Na 

druhou stranu však makroekonomická analýza umožňuje kvantifikovat velikost efektů 

vytěsnění (substitučních efektů), jejichž přítomnost byla již potvrzena závěry mnoha 

studií.57 Uvedená empirická analýza odhaduje výši efektů míry participace v programech 

aktivní politiky zaměstnanosti na míru celkové nezaměstnanosti v krajích ČR. Programy 

APZ byly pro účely této analýzy rozděleny na rekvalifikační programy, programy veřejně 

prospěšných prací, společensky účelná pracovní místa a programy spolufinancované 

z Evropského sociálního fondu. Míra participace v programech byla do regresní rovnice 

zahrnuta s příslušným zpožděním, které odpovídá průměrné délce daného typu 

programu. Jako kontrolní proměnné byly dále použity národní míra nezaměstnanosti a 

regionální HDP.  

Výsledky empirické analýzy prokázaly přítomnost negativních efektů na míru 

celkové nezaměstnanosti v případě rekvalifikačních programů, programů společensky 

účelných pracovních míst a programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu. 

Přičemž efektivita rekvalifikačních programů se ukázala být nejvíce robustní. Míra 
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 Princip adicionality požaduje, aby subvencovaná pracovní místa nenahrazovala pracovní místa řádného 
trhu práce. Subvencovaná místa by tedy měla vznikat v oblastech, do kterých řádný trh práce nezasahuje.  

57
 Viz kapitola 3.1 nebo také souhrnné studie Martin a Grubb (2001); Kluve a Schmidt (2002). 
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participace v rekvalifikacích vykazuje vysoce signifikantní vliv na míru celkové 

nezaměstnanosti v převážné většině všech specifikací. Velikost nalezených efektů je však 

relativně malá. Zvýšení růstu míry participace v rekvalifikačních programech o 1 % vede 

podle odhadnutých koeficientů ke snížení růstu míry celkové nezaměstnanosti o 0,05 %, 

v případě programů společensky účelných pracovních míst se snižuje míra celkové 

nezaměstnanosti o 0,08 % a u programů Evropského sociálního fondu o 0,01 %. U 

programů veřejně prospěšných prací nebyla prokázána přítomnost žádných 

signifikantních efektů na míru celkové nezaměstnanosti. 

Porovnání s výsledky studií efektivity aktivní politiky zaměstnanosti v ČR a se 

zahraničními studiemi navíc ukázalo, že naše výsledky jsou v souladu s relevantní 

literaturou. Při interpretaci jejích závěru je přesto třeba uplatnit jistou dávku opatrnosti, 

musíme si především uvědomit, že naše analýza poskytuje pouze agregátní výsledky. 

Proto bychom například uvedený nesignifikantní vliv veřejně prospěšných prací neměli 

interpretovat ve smyslu neefektivity těchto programů, neboť dopady těchto programů na 

zúčastněné jedince mohou být pozitivní v mnoha směrech. 

Přes možné nedostatky naší empirické analýzy se však domníváme, že tato práce 

splnila svůj cíl ve smyslu obohacení literatury zkoumající efekty aktivní politiky 

zaměstnanosti v České republice. Tato práce nemá v úmyslu poskytovat definitivní závěry 

ohledně efektivity programů APZ. Chtěla by spíše upozornit na problematiku evaluace 

programů aktivní politiky zaměstnanosti a podnítit další výzkum v oblasti efektů APZ 

v České republice. 
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Abstrakt 

Aktivní politika zaměstnanosti je široce využívaným nástrojem, který slouží ke zvýšení 

efektivity trhu práce a řádné zaměstnanosti. Její skutečné dopady na situaci na trhu práce 

však nejsou jednoznačné. I přes rozsáhlou literaturu zabývající se efektivitou nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti (APZ) neexistuje jednoznačný závěr o tom, které programy aktivní 

politiky zaměstnanosti jsou účinné a do jaké míry. Efektivita aktivní politiky zaměstnanosti 

totiž závisí na mnoha okolnostech včetně charakteristik daného nástroje a charakteristik trhu 

práce, na kterém je implementován. Rozhodnutí ohledně míry využívání příslušných nástrojů 

APZ by tedy měla být založena na kvalitní a systematické evaluaci dopadů těchto nástrojů 

v podmínkách příslušného trhu práce. V České republice není prozatím systém pravidelného 

hodnocení aktivní politiky zaměstnanosti zaveden, potřeba hodnocení programů APZ je však 

v situaci současné hospodářské krize ještě závažnější. 

Diplomová práce nabízí teoretickou i empirickou analýzu efektivity aktivní politiky 

zaměstnanosti. Teoretická analýza představuje ucelený model trhu práce, který vychází 

z poznatků dosavadní literatury a umožňuje identifikovat makroekonomické efekty 

programů aktivní politiky zaměstnanosti na agregátní veličiny trhu práce. Druhá část práce 

představuje empirickou analýzu makroekonomických efektů programů APZ v krajích České 

republiky. Výsledky empirické analýzy prokázaly přítomnost negativních efektů na míru 

celkové nezaměstnanosti v případě rekvalifikačních programů, programů společensky 

účelných pracovních míst a programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu. 

Velikost nalezených efektů je však relativně malá a u programů veřejně prospěšných prací 

nebyla prokázána přítomnost žádných signifikantních efektů na míru celkové 

nezaměstnanosti. Přestože jsou výsledky této analýzy v souladu s dosavadním výzkumem 

efektivity nástrojů APZ, diplomová práce zdůrazňuje potřebu dalšího výzkumu efektivity 

programů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice.  

  



 
 

Abstract 

Active labour market policy is a widely used labour market intervention, which should 

increase the efficiency of labour market and help increase regular employment. However, its 

real impacts on labour market conditions are ambiguous. Although the literature concerning 

effectiveness of active labour market policy (ALMP) measures is extensive, there is no 

conclusive evidence regarding which ALMP measures are efficient and to what extent. The 

effectiveness of active labour market policy depends on many circumstances including 

characteristics of a given measure and conditions on a given labour market. Therefore, 

decisions regarding implementation of ALMP measures should be based on high-quality and 

systematic evaluation of impacts of these measures in the given labour market. In the Czech 

Republic there is no regular system of active labour market policy evaluation, but the need 

of evaluation is even more serious in the current economic crisis. 

   The thesis offers both theoretical and empirical analysis of the active labour market 

policy effectiveness. Theoretical analysis introduces a comprehensive labour market model, 

which results from findings of existing literature and enables us to identify macroeconomic 

effects of ALMP measures on aggregate labour market situation. Second part of this thesis 

introduces an empirical analysis of macroeconomic effects of ALMP measures in the Czech 

Republic regions. Results of this analysis show that training measures, subsidised 

employment and measures financed from the EU Structural Funds do have negative effects 

on total jobless rate. The magnitude of these effects is however relatively small and for 

direct job creation schemes there were no significant effects found. Although these results 

are in accordance with relevant evaluation literature, the thesis emphasizes the need of 

further research of active labour market policy effectiveness in the Czech Republic. 
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Úvod 

 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) je pojmem zahrnujícím všechny vládní 

programy, které zasahují do přirozeného fungování trhu práce s cílem pomoci 

nezaměstnaným v jejich opětovném začlenění na trh práce. Historický počátek těchto 

programů můžeme hledat v období světové hospodářské krize třicátých let 20. století. 

Míra nezaměstnanosti byla v té době neúnosně vysoká, a tak došlo k prvním státním 

zásahům za účelem poskytnutí pracovních příležitostí a pomoci nezaměstnaným v 

překonání nepříznivých dopadů ztráty zaměstnání. V té době se jednalo především o 

programy veřejně prospěšných prací, další typy a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

se vyvinuly až později.  

V devadesátých letech 20. století se aktivní politika zaměstnanosti stala podstatným 

nástrojem regulace trhu práce. Stabilně vysoká a stále rostoucí míra nezaměstnanosti 

vedla ke vzniku studie OECD (1994), která poskytovala souhrnnou analýzu trhu práce 

v členských zemích i konkrétní doporučení vedoucí ke snižování vysoké nezaměstnanosti. 

Jedním z doporučení této známé studie bylo i zvýšení využívání nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti jako prostředku boje se strukturální nezaměstnaností. Toto doporučení 

vycházelo z poznatku, že samotná pasivní politika zaměstnanosti (zejména v případě 

štědrých dávek v nezaměstnanosti) má spíše negativní dopady na délku nezaměstnanosti 

(Burda, Layard a Pissarides, 1988). Naproti tomu aktivní politika může poskytnout nástroje 

vedoucí ke snížení dlouhodobé nezaměstnanosti a zlepšení funkčnosti trhu práce 

(Jackman et al., 1990).  

Závažnost problému nezaměstnanosti vedla v oblasti ekonomické teorie i empirie 

k velké expanzi studií zabývajících se aktivní politikou zaměstnanosti. Ukázalo se však, že 

ne všechny programy aktivní politiky jsou úspěšné v boji s nezaměstnaností.1 V dnešní 

době proto sice existuje rozsáhlá literatura mapující efekty aktivní politiky zaměstnanosti, 

většina studií však neposkytuje jednoznačné výsledky, které by bylo možné obecněji 

                                                           
1
 Literatura často poukazuje zejména na neefektivitu programů přímé tvorby pracovních míst a 

subvencovaných zaměstnaní, které mohou vést k tomu, že jen nahrazují pracovní místa řádného trhu práce 
(např. Martin a Grubb, 2001; Kluve a Schmidt, 2002). Pracovními místy řádného trhu práce rozumíme místa, 
která vznikla bez regulatorních či jiných zásahů státu, kde zásahy státu rozumíme především programy APZ 
podporující nebo vytvářející pracovní místa. Případnou neefektivitou podobných programů se podrobněji 
zabýváme v kapitole 3. 



2 
 

aplikovat. Každý realizovaný program APZ je totiž svým způsobem jedinečný a jeho 

dopady jsou závislé na charakteristikách daného programu a specifických podmínkách 

konkrétního trhu práce.  

V České republice se touto problematikou zabývá především Výzkumný ústav práce 

a sociálních věcí (Sirovátka a Kulhavý, 2007; Sirovátka a Kulhavý, 2008; Sirovátka et al., 

2003). Zvlášť je třeba zmínit, že v roce 2007 byla v rámci projektu Institut trhu práce 

vytvořena na domácí poměry poměrně komplexní studie efektivity nástrojů APZ v České 

republice.2  

Studie efektivity aktivní politiky zaměstnanosti se dělí do dvou základních skupin a 

to na studie mikroekonomické a makroekonomické. Mikroekonomické studie odhadují 

velikost efektů programů APZ na jedince.3 Potýkají se však s problémem určení toho, co 

by se stalo s účastníky programu, pokud by se programu nezúčastnili. Vzhledem k tomu, 

že tento stav nenastal (jedná se o stav hypotetický), je nutné nalézt způsob, jak tento stav 

co nejlépe aproximovat. Tato aproximace se dále porovnává se skutečným postavením 

účastníka programu na trhu práce po jeho absolvování a rozdíl mezi nimi je výsledkem 

mikroekonomické analýzy dopadu daného nástroje APZ. 

Z metodologického hlediska existuje několik základních přístupů, které můžeme 

využít pro evaluaci mikroekonomických dopadů APZ (Blundell a Dias, 2008). Tyto přístupy 

se dělí na experimentální a neexperimentální. Experimentální metody porovnávají cílovou 

skupinu (účastníky programu) se skupinou kontrolní (vytvořenou z uchazečů o daný 

program, kteří však do programu nebyli zařazeni), přičemž obě skupiny mají v průměru 

shodné individuální charakteristiky. Efektivita programů APZ je pak určena na základě 

porovnání průměrné výše mzdy, nebo postavení na trhu práce cílové a kontrolní skupiny 

po skončení programu (s jistým časovým odstupem).  

Experimentální metody jsou kvalitním nástrojem hodnocení efektivity APZ, bohužel 

jsou však často náročné na realizaci. Mezi hlavní problémy této metody patří nedostatek 

                                                           
2
 Jedná se o výstup z klíčové aktivity č. 3 Vyhodnocení účinnosti využívání jednotlivých nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti a možnosti propojení národních programů aktivní politiky zaměstnanosti s programy 
OP RLZ projektu Institut trhu práce (ITP), který byl realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR spolu 
s Národním vzdělávacím fondem a vybranými úřady práce (Institut trhu práce, 2007b-d). 

3
 Přehled současné literatury, která zkoumá mikroekonomické efekty APZ poskytuje např. Kluve (2006). 
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jedinců ochotných účastnit se takového experimentu a neochota příslušných úřadů 

umožnit provedení těchto experimentů. Z etického hlediska může být takovýto způsob 

evaluace programů APZ považován za nevhodný, protože vytvoření kontrolní skupiny ve 

své podstatě zamezuje některým uchazečům o daný program APZ se tohoto programu 

zúčastnit.  

V případě, že nejsou k dispozici výsledky experimentů, využívá se pro evaluaci 

mikroekonomických dopadů APZ neexperimentálních metod. Tyto metody hledají k dané 

cílové skupině vhodnou kontrolní skupinu, tedy jedince maximálně podobné (ve smyslu 

všech pozorovatelných charakteristik), kteří se daného programu APZ nezúčastnili. 

Neexperimentální metody jsou náročné především na kvalitu datového souboru a precizní 

provedení statistické a ekonometrické analýzy.  

Další možnost, jak analyzovat efekty APZ, nám poskytují studie makroekonomického 

charakteru. Ty se nezabývají aproximací dopadu daného nástroje APZ na jedince, ale 

zkoumají dopad APZ na celkovou situaci na trhu práce (dopad na agregátní míru 

nezaměstnanosti či výši reálné mzdy).4 Makroekonomické studie sice nejsou schopny určit 

konkrétní efekt nástrojů APZ na jedince, poskytují nám však informace o tom, jaké má 

APZ účinky na všechny účastníky trhu práce. Jinými slovy, makroekonomické analýzy jsou 

na rozdíl od mikroekonomických studií schopny zahrnout např. i vliv substitučních efektů 

a efektů ztráty mrtvé váhy.5 

V této práci se budeme zabývat ekonometrickou analýzou efektů aktivní politiky 

zaměstnanosti v krajích České republiky, přičemž aplikujeme v zásadě makroekonomický 

přístup, který je popsán výše. Makroekonomické evaluace APZ jsou ovšem spojeny 

s několika metodologickými problémy (především pak s problémem simultánní kauzality), 

které podrobně prodiskutujeme později v kapitole 3.3.2.  

I přes tyto možné nedostatky je však podle našeho názoru důležité zkoumat 

makroekonomické efekty aktivní politiky zaměstnanosti, byť s vědomím jistých omezení 

                                                           
4
 Přehled makroekonomicky zaměřených studií efektivity APZ v zemích OECD nabízí Martin a Grubb (2001). 

Podrobný popis stěžejní literatury makroekonomických efektů APZ je předmětem kapitoly 3.1.2.  

5
 Oba tyto efekty vyjadřují skutečnost, že pracovní místa vytvořená programy APZ mohou nahrazovat 

pracovní místa řádného trhu práce. Bližší informace o těchto efektech jsou uvedeny v druhé kapitole. 
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v jejich vypovídací schopnosti. Makroekonomická analýza efektů APZ totiž hledá odpovědi 

na důležité otázky týkající se efektivity APZ, k nimž se nelze jiným způsobem dopracovat: 

Je aktivní politika zaměstnanosti schopná snižovat nezaměstnanost? Které nástroje 

aktivní politiky jsou v boji s nezaměstnaností nejúčinnější? Jsou některé typy nástrojů APZ 

spojené se substitučními efekty a snižují tedy míru řádné zaměstnanosti?6 

První kapitola této práce se zabývá teoretickou analýzou efektů aktivní politiky 

zaměstnanosti. Představuje ucelený makroekonomický model, který vychází z poznatků 

dosavadní teoretické literatury. Na základě tohoto modelu vysvětlíme, jaké jsou 

makroekonomické efekty nástrojů APZ na situaci na trhu práce. Ukážeme, že tyto efekty 

mohou být protichůdné a konečný dopad tak může být jiný, než bylo zamýšleno. 

Teoretická analýza nám pomůže v pochopení problematických oblastí, se kterými se 

potýkáme při predikování těchto dopadů a umožní formulovat základní požadavky 

kladené na nástroje APZ. Matematická formalizace, která je součástí této kapitoly, položí 

základ pro formulaci odhadované rovnice, kterou budeme ve třetí kapitole využívat pro 

kvantifikaci efektů aktivní politiky zaměstnanosti v krajích ČR. 

V druhé kapitole definujeme pojem aktivní politiky zaměstnanosti v českém 

systému a uvedeme základní rozdělení nástrojů APZ. Dále rozebereme situaci na trhu 

práce a vývoj politiky zaměstnanosti v České republice. Zaměříme se na strukturu výdajů 

aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti a podíl výdajů na jednotlivé programy APZ. Tato 

část práce si klade za cíl odhalit problémy na trhu práce v České republice a poskytnout 

podstatné informace o struktuře politiky zaměstnanosti v ČR.  

Ve třetí kapitole se budeme zabývat empirickou analýzou efektů APZ na 

nezaměstnanost. Nejprve představíme studie efektivity programů APZ v České republice a 

vybrané zahraniční studie zabývající se makroekonomickými efekty APZ. Zaměříme se 

především na metody, které tyto studie využívají pro určení makroekonomických efektů 

APZ a uvedeme výsledky jejich odhadů. Datový soubor, který budeme využívat v analýze 

efektů APZ v krajích ČR, představíme v další části této kapitoly. Poté formulujeme 

odhadovanou rovnici, prodiskutujeme omezení její vypovídací schopnosti a případné 

                                                           
6
 Řádná zaměstnanost (regular employment) zahrnuje jen tzv. řádně zaměstnané, vyjímá tedy ty 

zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo vytvořeno nebo je podporováno některým z programů APZ (viz 
kapitola 1.1). 
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možnosti řešení těchto omezení. Na základě této diskuze zvolíme metody a specifikace 

odhadované rovnice, které podle našeho názoru představují vhodné řešení problémů 

spojených s makroekonomickou analýzou efektů APZ. Na závěr uvedeme výsledky analýzy 

efektů APZ v České republice a prodiskutujeme jejich robustnost. 
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Kapitola 1 

Teoretická analýza efektů aktivní politiky 

zaměstnanosti 

Současná literatura zabývající se makroekonomickým hodnocením efektů APZ se 

většinou soustředí spíše na empirické studie (viz např. Fertig, Schmidt, Schneider, 2002; 

Hagen, 2003; Hujer et al., 2002). Teoretickou analýzu tedy mnoho autorů opomíjí, nebo ji 

uzavírá tvrzením, že byla provedena v předchozích studiích. Případně konstatují, že 

teoretické modely se často ukazují být nedostačující pro jednoznačné zaměření 

empirických výzkumů. Na druhou stranu ale stále zaznívá názor, že empirická analýza by 

měla vždy vycházet z kvalitní a ucelené teoretické základny a napomáhat empirické 

analýze ve formulaci jejích predikcí (viz zejména Johansson, 2002; Altavilla, Caroleo, 2002; 

Estevao, 2003). Tato práce se ztotožňuje s tímto názorem, proto se budeme v této 

kapitole zabývat teoretickou analýzou efektů aktivní politiky zaměstnanosti. 

Teoretická analýza nám pomůže ukázat, jaké jsou předpokládané dopady nástrojů 

aktivní politiky, jakým směrem bychom se měli ubírat při analýze efektů a jaká kritéria 

uplatnit při jejich posuzování. Zároveň nám osvětlí problém určení celkových dopadů APZ 

na reálnou ekonomiku a ukáže, jaké otázky by si měla empirická analýza klást. Nejprve 

představíme analýzu teoretických efektů APZ tak, jak ji poprvé použil Calmfors (1994) a 

doplníme ji o další poznatky teoretické literatury, především matematickou formalizaci, 

kterou představil Scarpetta (1996). Dále se zaměříme na teoretické shrnutí očekávaných 

efektů aktivní politiky zaměstnanosti a položíme si otázku, podle jakých kritérií bychom 

měli posuzovat efektivitu aktivní politiky. Závěr kapitoly je věnován vlastnostem 

programů APZ a jejich vlivům na efektivitu programů. 

1.1 Představení modelu 

V této části práce použijeme upravené verze Layard-Nickellova modelu trhu práce k 

posouzení teoretických dopadů APZ na zaměstnanost.7 Tuto analýzu poprvé aplikoval 

                                                           
7
 Layard, Jackman, Nickell (1991). 
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Calmfors (1994) a později v různých mírně upravených verzích také Calmfors, Skedinger 

(1995); Scarpetta (1996); Calmfors, Forslund, Hemström (2002); Altavilla, Caroleo (2002); 

Estevao (2003) a další. Jádro teoretické analýzy však zůstalo v zásadě nezměněné a 

dodnes představuje hlavní nástroj teoretické analýzy makroekonomických efektů aktivní 

politiky zaměstnanosti.  

1.1.1 Model trhu práce 

Teoretická analýza efektů APZ je postavena na základě dvou rovnovážných modelů 

(Calmfors, 1994). Prvním z nich je model, který popisuje způsob, jakým je dosahováno 

rovnováhy na trhu práce (obrázek 1). Jedná se o standardní model trhu práce, popisující 

vztah mezi výší zaměstnanosti a reálných mezd. Model pro zjednodušení nepředpokládá 

růst pracovní síly ani produktivity.  

Obrázek 1. Upravený Layard-Nickellův model trhu práce 

 

Model pracuje na vodorovné ose s pojmem řádné zaměstnanosti (regular 

employment), kterou se rozumí zaměstnanost zahrnující jen tzv. řádně zaměstnané. 

Řádná zaměstnanost vyjímá tedy ty zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo vytvořeno, 

nebo je podporováno některým z programů APZ. Svislá osa určuje výši reálných mezd. 

Rovnovážný stav (�) je definován jako průsečík křivek tvorby mezd a poptávky po práci. 

Křivka tvorby mezd (wage-setting schedule) vyjadřuje negativní vztah mezi výší mezd a 

Tvorba mezd

Poptávka po práci

Míra řádné zaměstnanosti

Reálná mzda

u r

A

Plná zaměstnanost bez
účastníků programů

Plná zaměstnanost

e
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pravděpodobností nalezení nového zaměstnání, přičemž tato pravděpodobnost se snižuje 

s rostoucí zaměstnaností. Výše reálných mezd je tedy vyšší při vyšší řádné zaměstnanosti, 

křivka tvorby mezd je rostoucí. Klesající křivka poptávky po práci v obrázku 1 může být 

interpretována jako klasická poptávka po práci, jež je klesající s rostoucími reálnými 

mzdami a splňuje tradiční podmínku mezní produktivity.  

Rovnovážný bod � určuje míru řádné zaměstnanosti znázorněnou jako horizontální 

vzdálenost �. V obrázku 1 je dále znázorněna linie plné zaměstnanosti bez účastníků 

programů, která umožňuje odlišit otevřeně nezaměstnané od účastníků programů. 

Otevřená nezaměstnanost (open unemployment) zahrnuje pouze nezaměstnané aktivně 

hledající práci, kteří nejsou účastníky programů aktivní politiky zaměstnanosti. Pracovní 

síla se tedy z tohoto pohledu dělí na řádně zaměstnané, účastníky programů a 

nezaměstnané, kteří tvoří otevřenou míru nezaměstnanosti. Míra otevřené 

nezaměstnanosti je určena horizontální vzdáleností �, zatímco horizontální vzdálenost � 

označuje míru participace v programech APZ jako podíl na pracovní síle. 

V tomto modelu je tedy v rovnovážném stavu nenulová míra nezaměstnanosti, 

přičemž důvody existence této rovnovážné míry nezaměstnanosti mohou být různé. 

Layard a Nickell (1986) vysvětlují rovnovážnou míru nezaměstnanosti mzdovými 

distorzemi tlačícími mzdovou hladinu nad úroveň, kde je možná plná zaměstnanost. 

Existence těchto distorzí je konzistentní s modely kolektivního vyjednávání resp. 

vyjednávání prostřednictvím odborů, popřípadě s modelem efektivnostních mezd. 

V tomto pojetí se s vyšší mírou zaměstnanosti zvyšuje tlak na růst mezd, protože na trhu 

práce je relativně více zaměstnaných, kteří prosazují vyšší mzdy, křivka tvorby mezd je 

tedy rostoucí. 

Pissarides (2000) nabízí alternativní vysvětlení rovnovážného konceptu s nenulovou 

mírou nezaměstnanosti. Reálné mzdy nejsou v tomto modelu tvořeny na základě 

kolektivního vyjednávání, ale na základě vyjednávání mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem, přičemž vyjednávací pozice obou stran závisí na jejich alternativní 

možnosti volby. V tomto modelu trhu práce existují náklady na hledání vhodného 

zaměstnance. Tyto náklady jsou vyšší, pokud se sníží míra nezaměstnanosti, neboť 

očekávaná doba hledání vhodného zaměstnance se tím zvyšuje. Při vyjednávání o výši 
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mzdy je alternativní možností zaměstnavatele odmítnout uchazeče, se kterým vyjednává 

(či propustit stávajícího zaměstnance), a hledat vhodného zaměstnance na trhu práce. Při 

nižší nezaměstnanosti se tedy tato alternativa stává méně výhodnou a vyjednávací pozice 

zaměstnavatele se tím zhoršuje. Na druhou stranu alternativní možnost pro zaměstnance 

se zlepšuje, neboť nižší míra nezaměstnanosti znamená vyšší pravděpodobnost rychlého 

nalezení nové práce, pokud by zaměstnanec ztratil práci, nebo nepřijal danou nabídku 

práce. V důsledku obou efektů je při vyjednávání dosaženo vyšších reálných mezd. Křivka 

tvorby mezd je tedy klesající s mírou nezaměstnanosti a rostoucí s mírou zaměstnanosti. 

Křivka tvorby mezd může být formálně vyjádřena následujícím vztahem (Scarpetta, 

1996): 

 � − � = 	
�� − 	� − �� (1)  

	
 ≥ 0, 	 ≥ 0, 

kde � představuje výši mezd, � je cenová hladina (levá strana rovnice představuje 

reálnou mzdu), �� představuje vektor dalších faktorů zvyšujících reálnou mzdu, � je míra 

nezaměstnanosti a �� je neočekávaná změna výše cen (všechny veličiny uvažujeme 

v logaritmech). Mezi faktory zvyšující reálnou mzdu může patřit výše podpory 

v nezaměstnanosti, vyjednávací síla odborů nebo výše daňového zatížení. 

 Křivka poptávky po práci může být vyjádřena jako (Scarpetta, 1996): 

 � = −�
�� − �� + ��� − �� (2)  

�
 ≥ 0, � ≥ 0, 

kde � představuje zaměstnanost, �� je vektor proměnných, jež zvyšují poptávku po práci 

a �� představuje neočekávané změny ve výši mezd (všechny veličiny opět uvažujeme 

v logaritmech).  

Plná zaměstnanost je dána nabídkou práce, která je podle předpokladu neelastická 

vůči výši reálných mezd. Nabídka práce může být vyjádřena vztahem: 

 
� = �
�� 

�
 ≥ 0, 
(3)  
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kde �� představuje faktory zvyšující participaci na trhu práce. Vzhledem k tomu, že 

uvažujeme veličiny �, � a � v logaritmech, platí že � − � ≅ �. Pokud dále předpokládáme, 

že cenová i mzdová očekávání jsou naplněna (�� = �� = 0�, rovnovážná míra 

nezaměstnanosti může být odvozena s pomocí rovnic (1), (2) a (3):8 

 �∗ =
�
	
��

1 + �
	
+

�
�� − ���

1 + �
	
 (4)  

   Rovnice (4) nám ukazuje, jak jednotlivé faktory trhu práce ovlivňují 

nezaměstnanost. První člen na pravé straně rovnice ukazuje, že vektor faktorů zvyšujících 

reálnou mzdu zvyšuje také rovnovážnou míru nezaměstnanosti. Druhý člen na pravé 

straně popisuje interakci nabídky a poptávky po práci. Mezi faktory ovlivňující reálnou 

mzdu, poptávku po práci a nabídku práce (rozhodnutí o participaci na trhu práce) patří 

také účast v programech APZ. Programy APZ ovlivňují makroekonomické veličiny v rovnici 

(4) pomocí různých efektů, které si blíže představíme v kapitole 1.2. Rovnice (4) nám ale 

především poskytuje formální matematické vyjádření vztahu mezi těmito případnými 

efekty APZ a rovnovážnou mírou nezaměstnanosti, které bude dále využito v empirické 

části práce k formulaci odhadovaného modelu (viz kapitola 3.3.1). 

1.1.2 Beveridgova křivka 

 Druhý z modelů, který využívá Calmfors (1994) ve své teoretické analýze efektů 

aktivní politiky zaměstnanosti je Beveridgova křivka (obrázek 2). Beveridgova křivka 

popisuje vztah mezi mírou nezaměstnanosti (na horizontální ose) a mírou volných 

pracovních míst (vacancy rate). Míra volných pracovních míst vyjadřuje podíl počtu 

volných pracovních míst řádného trhu práce vůči pracovní síle a v obrázku 2 je vyznačena 

na vertikální ose. Uvažujeme pouze míru volných pracovních míst řádného trhu práce 

(nezahrnujeme místa vytvořená programy aktivní politiky zaměstnanosti), protože nás 

zajímá efektivita párování na běžném trhu práce, ne efektivita programů APZ (Calmfors, 

1994). 

Beveridgova křivka vyjadřuje, jak efektivní je párování (matching) mezi volnými 

pracovními místy a uchazeči o zaměstnání. Efektivita párování na trhu práce pak určuje 

                                                           
8
 Scarpetta (1996) 
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míru zaměstnanosti; pohybujeme-li se po Beveridgově křivce, míra zaměstnanosti je tedy 

konstantní. Beveridgova křivka je tím pádem klesající funkcí míry volných pracovních míst, 

neboť při vyšší míře nezaměstnanosti musí být míra volných pracovních míst nižší, aby 

míra zaměstnanosti zůstala konstantní.  

Obrázek 2. Beveridgova křivka 

 

Pokud se ceteris paribus zvýší efektivita párování mezi volnými pracovními místy a 

uchazeči o zaměstnání, Beveridgova křivka se posune doleva dolů. Stejná míra volných 

pracovních míst je tedy spojena s nižší mírou nezaměstnanosti (viz obrázek 2 – pokles 

míry nezaměstnanosti z �� na �
). Ke zvýšení efektivity párování může dojít například díky 

zvýšení mobility uchazečů o zaměstnání, přizpůsobení jejich kvalifikace požadavkům 

zaměstnavatelů nebo díky jejich lepší informovanosti o volných pracovních místech. 

Programy aktivní politiky zaměstnanosti jsou často zaměřené na zvýšení efektivity 

párování na trhu práce. 

V této části jsme představili dva modely trhu práce, které v následující podkapitole 

využijeme k analýze efektů APZ. První z modelů představuje vzájemné vztahy mezi 

zaměstnaností a výší reálných mezd a umožňuje nám odlišit řádnou zaměstnanost od 

participace v programech APZ, což se ukáže být velice důležité při hodnocení efektů 

v následující podkapitole. Druhý z modelů postihuje důležitou vlastnost trhu práce, na 

kterou se programy aktivní politiky zaměřují, a to efektivitu párování volných pracovních 

Beveridgova křivka (u0)

Beveridgova křivka (u1)

Míra nezaměstnanostiu0u1

v

Míra volných pracovních míst
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míst a uchazečů o zaměstnání. V následující podkapitole si tedy ukážeme, jak nám 

představené modely mohou pomoci při hodnocení makroekonomických efektů nástrojů 

APZ. 

1.2 Efekty aktivní politiky zaměstnanosti 

Okamžitým efektem každého programu aktivní politiky zaměstnanosti je snížení 

míry otevřené nezaměstnanosti, neboť část uchazečů o zaměstnání se přesunula 

z množiny otevřeně nezaměstnaných do množiny účastníků programů. Velikost tohoto 

efektu odpovídá počtu účastníků programu a můžeme ji znázornit posunem křivky Plné 

zaměstnanosti bez účastníků programů na obrázku 1 doleva. Míra participace 

v programech APZ (vertikální vzdálenost �) se zvětšuje a míra otevřené nezaměstnanosti 

(�) se snižuje. Rovnovážný stav na trhu práce (tedy ani míra řádné zaměstnanosti) se 

v důsledku tohoto okamžitého efektu nemění.  

Aktivní politika zaměstnanosti však nemá za cíl přesouvat uchazeče o zaměstnání ze 

skupiny otevřeně nezaměstnaných do skupiny účastníků programů. Jejím cílem je pomoci 

nezaměstnaným nalézt práci. Tento okamžitý efekt je tedy s jistým časovým zpožděním 

následován dalšími efekty programů APZ. Některé z těchto efektů jsou žádoucí (vedou ke 

zvyšování míry řádné zaměstnanosti), ale jak si ukážeme níže, některé z nich mohou mít 

také nežádoucí dopady na situaci na trhu práce. Zbývající část této kapitoly je věnována 

jejich podrobnému popisu, přičemž u každého z popsaných efektů uvádí jeho dopady na 

makroekonomickou situaci na trhu práce a nabízí přehled nástrojů APZ, kterých se daný 

efekt týká. Následující analýza efektů APZ vychází z Calmfors (1994) a je doplněna o 

poznatky Calmfors, Skedinger (1995); Calmfors, Forslund, Hemström (2002) a Estevao 

(2003). 

Efekt zvýšené konkurence 

Programy APZ mohou zvyšovat konkurenci na trhu práce několika různými způsoby. 

Za prvé, programy zaměřené na osoby ekonomicky neaktivní (nacházející se mimo 

pracovní sílu) mohou pomoci v jejich návratu zpět na trh práce. Za druhé, programy 

zaměřené na krátkodobě nezaměstnané pomáhají udržet je v kontaktu s trhem práce a 

snižují rychlost, s jakou se krátkodobě nezaměstnaní mění na dlouhodobě nezaměstnané 
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nebo se stávají ekonomicky neaktivními. Dochází tedy ke zvyšování počtu 

nezaměstnaných aktivně hledajících práci, konkurence na trhu práce se zvyšuje. Zvýšená 

konkurence přináší tendence k poklesu mezd, křivka tvorby mezd na obrázku 1 se 

posouvá doprava dolů. Nové rovnováhy je dosaženo při nižších reálných mzdách a vyšší 

řádné zaměstnanosti.  

Co se týká jednotlivých nástrojů APZ, poradenství a pomoc při hledání nového 

zaměstnání přináší nejrychlejší účinky v této oblasti, především díky podpoře aktivního 

hledání zaměstnání. Oproti tomu rekvalifikace přináší výsledky za delší dobu. Výsledky 

však bývají trvalejšího charakteru, neboť mají vliv na schopnosti uchazeče, zvyšují jeho 

konkurenceschopnost. Efekt zvýšené konkurence může být spojen i s programy veřejně 

prospěšných prácí či subvencovaných pracovních míst, protože pomáhají udržet 

nezaměstnané v kontaktu s trhem práce a poskytují jim pracovní zkušenosti a návyky, 

které mohou také zvýšit jejich konkurenceschopnost. 

Efekty ovlivňující proces párování 

Jedním z očekávaných efektů aktivní politiky zaměstnanosti je zvýšení efektivity 

hledání práce nezaměstnanými (search efficiency theory). Zvýšená efektivita se projevuje 

v kratší době hledání nového zaměstnání a tedy ve zvýšení efektivity párování (Hujer, 

Caliendo, 2000). Programy APZ zvyšují efektivitu párování pomocí: 

• přizpůsobení kvalifikace uchazečů struktuře poptávky po práci; 

• podněcování aktivního hledání zaměstnání; 

• poskytnutí pracovní zkušenosti či zvýšení kvalifikace, které vede ke snížení 

obav zaměstnavatele, zda má uchazeče přijmout. 

Zvýšená efektivita párování vede k posunu Beveridgovy křivky v obrázku 2 doleva a 

dolů. Křivka tvorby mezd na obrázku 1 se posune doprava dolů, neboť zvýšená efektivita 

párování vede k rychlejšímu zaplňování volných pracovních míst, na což firmy reagují 

nižšími mzdami (nemusí lákat pracovníky pomocí vysokých mezd). Firmy také mohou 

otevírat více volných míst, která jsou teď pro ně levnější, křivka poptávky po práci se 

posunuje vpravo nahoru. Oba tyto efekty vedou ke zvýšení řádné zaměstnanosti, dopad 

na výši reálných mezd ale není jednoznačný.  
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Z hlediska nástrojů aktivní politiky můžeme pozitivní dopad na efektivitu párování 

očekávat u poradenství a pomoci v nalezení nového zaměstnání. Rekvalifikace a programy 

přímé tvorby pracovních míst mohou pomoci k přizpůsobení kvalifikace uchazeče 

poptávce na trhu práce a poskytnout pracovní zkušenost, čímž také zvyšují efektivitu 

párování. Na druhou stranu mohou vést také ke snížení intenzity hledání zaměstnání 

v průběhu programu. Tento efekt se nazývá efekt uzamčení (locking-in effect). Jedná se o 

problém uzamčení účastníka v programu, účastník polevuje v úsilí najít si řádné 

zaměstnání, neboť je zaneprázdněn participací v programu a zvyká si na výhody 

subvencovaného zaměstnání, nebo školení. Někdy může dokonce docházet k tomu, že 

uchazeči upřednostňují účast v programech před prací v řádném zaměstnání. U 

rekvalifikací a subvencovaných pracovních míst je tedy vždy potřeba měřit pozitivní 

dopady na proces párování s dopady negativními. 

Efekt produktivity 

Je známo, že především dlouhodobá nezaměstnanost má negativní vliv na 

produktivitu, neboť dochází k odbourávání pracovní návyků (Layard, Jackman, 

Nickell, 1991). Programy APZ (především rekvalifikace, veřejně prospěšné práce a další 

subvencovaná pracovní místa) by měly mít pozitivní efekty na produktivitu 

nezaměstnaných, nebo by alespoň měly pomoci při jejím udržování. Na trhu práce vede 

zvýšení produktivity uchazečů k posunu poptávky po práci doprava nahoru. Je však také 

možné, že pokud se uchazeči o práci stanou výkonnějšími, firmy mohou vyrobit stejný 

výstup pomocí menšího množství zaměstnanců, což naopak poptávku po práci sníží 

(substituční efekt). To, který efekt převáží, závisí na elasticitě poptávky po práci. Pokud je 

poptávka po práci elastická, zvýšení produktivity povede ke zvýšení poptávky po práci.  

Změny v produktivitě uchazečů však povedou také ke zvýšenému tlaku na růst 

mezd. Křivka tvorby mezd se posune vlevo nahoru, čímž dojde ke snížení míry řádné 

zaměstnanosti. Ačkoli tedy můžeme očekávat zvýšení blahobytu v ekonomice díky vyšší 

produktivitě, k celkovému snížení míry nezaměstnanosti dojít nemusí.  

Pokud bychom chtěli pomocí efektu produktivity APZ dosáhnout zvýšení 

zaměstnanosti, bylo by nutné předpokládat, že v ekonomice existují sektory využívající 

pracovní sílu s nižší produktivitou a sektory využívající zaměstnance vysoce produktivní. 
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Dále je nutné předpokládat, že poptávka po vysoce produktivních uchazečích převyšuje 

nabídku a naopak nabídka méně produktivních uchazečů převyšuje poptávku. V takovém 

případě by efekt produktivity programů APZ vedl ke zvýšení zaměstnanosti v sektorech 

s vyšší produktivitou (díky zvýšení nabídky práce uchazečů s vyšší produktivitou) a 

nezměněné zaměstnanosti v sektorech s produktivitou nižší. 

Efekt snižování ztráty blahobytu při ztrátě zaměstnání 

Aktivní politika zaměstnanosti má mimo jiné za cíl pomoci nezaměstnaným vyrovnat 

se s jejich situací a snížit nepříznivé dopady nezaměstnanosti na jejich ekonomický a 

sociální blahobyt. Tato snaha bohužel vede k nežádoucím dopadům na zaměstnanost, 

neboť snížení ztráty blahobytu při ztrátě zaměstnání pomocí programů APZ má podobný 

účinek jako zvýšení dávek v nezaměstnanosti. Programy APZ snižují riziko dlouhodobé 

nezaměstnanosti a navíc podpora, kterou pobírají účastníci programů je většinou vyšší 

než podpora v nezaměstnanosti9 a délka pobírání podpory není časově omezena (podpora 

je poskytována po celou dobu trvání programu). Aktivní politika zaměstnanosti tedy díky 

zvyšování blahobytu nezaměstnaných může vést k tlaku na růst mezd, křivka tvorby mezd 

v obrázku 1 se posouvá vlevo nahoru a snižuje tak míru řádné zaměstnanosti. 

Z hlediska nástrojů APZ je efekt snižování ztráty blahobytu spojen se všemi nástroji, 

které politika zaměstnanosti využívá. Všechny programy APZ poskytují nezaměstnaným 

pomoc při hledání nového místa, případně zvyšují jeho kvalifikaci, či přímo nabízejí 

pracovní místo subvencované.  

Efekt ztráty mrtvé váhy a substituční efekty 

Tyto nepříznivé efekty jsou spojené především s programy veřejně prospěšných 

prací a dalšími formami podporovaných zaměstnání. Ke ztrátě mrtvé váhy (deadweight 

loss) dochází, pokud by došlo k zaplnění daného pracovního místa uchazečem z dané 

skupiny i bez zásahu státu (bez programů APZ). O substitučním efektu hovoříme, pokud 

vytvořená pracovní místa pro subvencovanou skupinu pracovníků (pro mladé lidi, ženy po 

mateřské dovolené atd.) nahrazují nesubvencovaná pracovní místa. Substituční efekt je 

                                                           
9
 V ČR dle zákona o zaměstnanosti (§ 50 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb.): Procentní sazba podpory v 

nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající 
podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Procentní sazba 
podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. 
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způsoben změnou relativních mzdových nákladů, neboť některé programy APZ poskytují 

příspěvky zaměstnavatelům, pokud zaměstnají uchazeče z dané subvencované skupiny.  

V důsledku těchto efektů se poptávka po práci (do které nezahrnujeme programy 

APZ) posunuje vlevo dolů a řádná zaměstnanost klesá. Posun poptávky po práci vede také 

ke snižování reálných mezd, neboť existence subvencovaných pracovních míst zvyšuje 

konkurenci na trhu práce a tlačí na pokles reálných mezd. 

Z tohoto důvodu je především na programy veřejně prospěšných prací kladen 

požadavek adicionality. Tento princip vyžaduje, aby programy pouze doplňovaly, nikoliv 

nahrazovaly řádná pracovní místa.  

1.3 Hodnocení efektů aktivní politiky zaměstnanosti 

Efekty aktivní politiky zaměstnanosti na makroekonomickou situaci na trhu práce 

jsou, jak bylo ukázáno výše, často protichůdné a není vždy možné jednoznačně určit, jaký 

bude jejich dopad na zaměstnanost nebo na reálné mzdy. Přesto je možné shrnout 

jednotlivé efekty APZ a jejich důsledky na mzdy, zaměstnanost a participaci na trhu práce. 

Toto shrnutí nám pomůže uvědomit si, které z efektů politiky zaměstnanosti jsou žádoucí 

a které by naopak měly být potlačeny. Shrnutí nalezneme v tabulce 1. 

Tabulka 1. Shrnutí efektů aktivní politiky zaměstnanosti 

 Reálná mzda Míra řádné zaměstnanosti Pracovní síla 

Efekt zvýšené konkurence - + + 

Efekty ovlivňující proces párování ? + 0 

Efekt produktivity + spíše + 0 

Efekt snižování ztráty blahobytu  + - 0 

Efekt ztráty mrtvé váhy a substituční efekty - - 0 

 

První tři uvedené efekty (efekt zvýšené konkurence, efekt ovlivňující párování a 

efekt produktivity) se zdají být žádoucími důsledky programů APZ. Pokud jsou nástroje 

APZ vhodně zvolené, dopad těchto efektů na makroekonomickou situaci je pozitivní - 

vedou ke zvyšování zaměstnanosti a snižování reálné mzdy (v případě efektu konkurence 

může dokonce docházet ke zvyšování participace na trhu práce). Oproti tomu efekt 

snižování ztráty blahobytu má sice kladný dopad na blahobyt jedince, na trhu práce však 
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vede ke snižování řádné zaměstnanosti a zvyšování tlaku na růst mezd. Efekt ztráty mrtvé 

váhy a substituční efekty také snižují míru řádné zaměstnanosti, jejich dopad na reálné 

mzdy je však záporný. 

Nyní se vrátíme k problému posuzování efektivity programů APZ. Jedním z nástrojů, 

který se pro tento účel využívá, je tzv. čistý efekt daného programu. Pro určení čistého 

efektu nástroje APZ na zaměstnanost je nutné vzít v úvahu nejen dopad programu APZ na 

daného účastníka programu, ale je také nutné počítat s dopadem na ostatní agenty na 

trhu práce. Čistý efekt je většinou definován jako (Fay, 1996): 

č !"ý �%�&" = ℎ��(ý �%�&" –  *"�á", -�".é .áℎ0 –  !�(!" "�č�í �%�&". 

Hrubý efekt vyjadřuje počet nově vytvořených pracovních míst, která vznikla 

v důsledku programů APZ. Ztráta mrtvé váhy a substituční efekty naopak představují 

počet pracovních míst, která v důsledku APZ zanikla (v případě ztráty mrtvé váhy se jedná 

o jedno a totéž místo i uchazeče, které by vzniklo i bez zásahu APZ). 

Čistý efekt však není dostačující pro určení vhodnosti daného nástroje. Při 

posuzování efektů APZ bychom měli zkoumat tři základní otázky (Fay, 1996). První z nich 

je, jaké má tato politika dopady na jedince, který se programu účastní. Z této otázky také 

plyne první kritérium pro posuzování nástrojů APZ. Toto kritérium požaduje, aby měl 

použitý nástroj pozitivní dopad na blahobyt účastníka programu (například ve smyslu 

zvýšení jeho produktivity nebo nalezení pracovního místa). Další otázkou a zároveň 

kritériem pro posuzování programů je, zda daný program přináší zvýšení blahobytu 

společnosti jako celku. Tato otázka úzce souvisí s výše uvedeným čistým efektem APZ, 

neboť bere v úvahu také fakt, že APZ může mít záporné dopady na ostatní účastníky trhu 

práce. A konečně třetí kritérium pokládá otázku, zda je daný nástroj APZ efektivní - jestli 

nemohly být vynaložené prostředky použity lépe jiným způsobem. 

 Při posuzování programů APZ si většina studií klade pouze první otázku, jaký je 

dopad na účastníka programu. Toto se týká především mikroekonomických studií, které 

se pokoušejí například posoudit, zda by si účastník programu APZ nebyl schopen najít 

práci bez účasti v programu, nebo zda opravdu došlo ke zvýšení jeho produktivity po 

absolvování školení či rekvalifikace. Nespornou výhodou těchto studií je, že nám dávají 
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představu o tom, kdo má užitek z daného programu APZ a do jaké míry. Oproti tomu 

makroekonomické studie se často snaží zodpovědět druhou otázku, jaký je dopad 

programu na všechny účastníky trhu práce (agregátní zaměstnanost nebo 

nezaměstnanost). Tento přístup nám poskytuje rozsáhlejší představu o tom, jaké jsou 

důsledky programů APZ. Jeho odpovědi jsou na druhou stranu limitované 

makroekonomickým pohledem. Třetí otázka bývá pouze předmětem úvah autorů, protože 

odpověď na tuto otázku se potýká s nedostupností informací o tom, co by se stalo, kdyby 

byl použit jiný nástroj APZ.  

1.4 Charakteristiky programů APZ a jejich vliv na efektivitu 

Na závěr této kapitoly se pokusíme analyzovat, jak vlastnosti programů aktivní 

politiky zaměstnanosti ovlivňují nezaměstnanost, výši mezd a další faktory. Stejný typ 

nástroje APZ s odlišnými charakteristikami může mít odlišné efekty na trh práce 

(Calmfors, 1994). Níže uvedená analýza nám pomůže specifikovat, do jaké míry by měl být 

daný nástroj APZ používán, na jakou skupinu by měl být zacílen a jaké by měly být jeho 

další charakteristiky. 

Výše podpory 

Ve většině států je výše dávek poskytovaných účastníkům programů nastavena tak, 

aby tyto dávky převyšovaly podporu v nezaměstnanosti, neboť se předpokládá, že je 

třeba poskytnout nezaměstnaným motivaci k účasti v programu. Na druhou stranu dávky 

by neměly převyšovat podporu v nezaměstnanosti příliš, protože vysoké kompenzace 

zesilují efekt snižování ztráty blahobytu při ztrátě zaměstnání a mohou vést k efektu 

uzamčení. Oba tyto efekty vedou ke snižování míry řádné zaměstnanosti. Výše podpory 

by tedy nejspíš neměla příliš převyšovat dávky v nezaměstnanosti. Motivaci k účasti 

v programech APZ by účastníkům neměly poskytovat dávky, které získají (Calmfors, 1994).  

Cílová skupina 

Pokud se programy zaměřují na osoby ekonomicky neaktivní (nacházející se mimo 

pracovní sílu), je pravděpodobně nejlépe využito efektů konkurence, které povedou ke 

snižování mezd a zvyšování zaměstnanosti. Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že zacílení 

na dlouhodobě nezaměstnané a ostatní těžko umístitelné osoby je nejefektivnější, neboť 
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u nich je také nejnižší riziko ztráty mrtvé váhy. Na druhou stranu dlouhodobě 

nezaměstnaní a osoby ekonomicky neaktivní mají často vážné problémy konkurovat 

ostatním uchazečům na trhu práce a zvýšení jejich produktivity a konkurenceschopnosti 

může být velmi obtížné (Calmfors, 1994).  

Navíc, pokud bychom zaměřili programy APZ pouze na tuto skupinu těžko 

umístitelných osob, je zde riziko ocejchování těchto osob jako „problematických“, což by 

vedlo k tomu, že zaměstnavatelé by se je v důsledku báli zaměstnat. Zdá se tedy, že 

ideální cílovou skupinou jsou spíše střednědobě nezaměstnaní, u nichž je riziko ztráty 

mrtvé váhy již celkem nízké, ale zároveň by měli být schopni konkurovat ostatním 

agentům na trhu práce, pokud je jim poskytnuta pomoc. Layard, Jackman, Nickell (1991) 

považují za ideální cílovou skupinu osoby nezaměstnané zhruba šest měsíců. Bohužel však 

stejná délka nezaměstnanosti může u jednoho uchazeče o práci znamenat úplně něco 

jiného než u uchazeče druhého. Toto doporučení je tedy třeba brát s rezervou. 

Délka trvání programů 

Pro dosažení požadovaných výsledků programů APZ (například zvýšení kvalifikace), 

je nutné, aby tyto programy trvaly jistou dobu. Příliš krátké programy mají totiž většinou 

problémy s dosažením požadovaných výsledků. Ukazuje se, že pokud mají být programy 

účinné, je nutné, aby měly k dispozici dostatek finančních prostředků a dostatečný 

prostor pro jejich využití (OECD Employment Outlook, 1993). Problémem dlouhotrvajících 

programů je však nebezpečí efektu uzamčení a ztráty motivace k nalezení řádného 

zaměstnání. Je tedy opět nutné najít jakousi zlatou střední cestu. Ideálním řešením 

problému uzamčení se ukazují být programy se zkrácenou pracovní dobou, které poskytují 

účastníkům dostatečný prostor pro hledání zaměstnání ve volném čase. Další výhodou 

těchto programů je nižší podpora ve srovnání s programy na plný pracovní úvazek, což 

také oslabuje dopady efektu uzamčení. 

 1.5 Závěry a doporučení teoretické analýzy 

 Z předchozí analýzy je zřejmé, že každý z nástrojů má své výhody i nevýhody. Pro 

dosažení optimálních výsledků je nutné najít vhodnou kombinaci programů, neboť u 

všech programů se setkáváme s klesajícími výnosy z rozsahu. Pokud bychom se chtěli 



20 
 

například zaměřit pouze na rekvalifikace, s narůstajícím počtem účastníků by se začala 

snižovat jejich relativní konkurenceschopnost a došlo by k rychlému nárůstu ztráty mrtvé 

váhy. Při velkém množství rekvalifikací je také velmi těžké přizpůsobit je specifickým 

požadavkům účastníků. Přílišné rozšiřování programů veřejně prospěšných prací by na 

druhou stranu vedlo k obrovským efektům uzamčení a substitučním efektům. Nesmíme 

však opomenout ani další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Poradenství a pomoc při 

hledání zaměstnání je neopomenutelným nástrojem, který výrazně zvyšuje efektivitu 

párování na trhu práce a pokud je prováděno efektivně, může pomoci velkému procentu 

nezaměstnaných při vynaložení relativně malého množství prostředků.  

Většina nástrojů APZ se zdá být nenahraditelná, často se však setkáváme s otázkou, 

zda by neměly být veřejně prospěšné práce nahrazeny účastí v rekvalifikačních 

programech (Martin a Grubb, 2001; Kluve a Schmidt, 2002). Rekvalifikace poskytují lidský 

kapitál a růst produktivity, který veřejně prospěšné práce většinou nemohou nabídnout. 

Další výhodou rekvalifikací je, že nezahrnují riziko ztráty mrtvé váhy nebo substitučních 

efektů. Podmínkou efektivního růstu produktivity rekvalifikačních programů však je, aby 

rekvalifikace byly přizpůsobeny potřebám účastníků i zaměstnavatelů. Z toho důvodu není 

možné rekvalifikační a školící programy aplikovat ve velkém měřítku, protože by ztratily 

svou účinnost.  

Dalším argumentem proti zrušení veřejně prospěšných prácí a další subvencovaných 

pracovních míst je, že jsou mnohem účinnější při práci s dlouhodobě nezaměstnanými. 

Pro tuto skupinu nezaměstnaných je totiž poskytnutí pracovní zkušenosti a obnovení 

pracovních návyků mnohem důležitější než zvyšování jejich kvalifikace.  

Předchozí teoretická analýza nástrojů APZ nám ukazuje základní výhody i nevýhody 

jednotlivých nástrojů, na jejichž základě můžeme určit základní požadavky, které by měla 

aktivní politika zaměstnanosti splňovat. Aktivní politika zaměstnanosti by měla poskytovat 

dostatečný prostor poradenství a pomoci při hledání zaměstnání, které by mělo být 

zaměřené především na osoby střednědobě nezaměstnané. Rekvalifikace by měly mít 

také své místo mezi nástroji APZ, zde je však velmi důležité zaměřit se na vhodnou volbu 

cílové skupiny a vzít v úvahu klesající výnosy z rozsahu, které jsou u rekvalifikací obzvlášť 
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markantní. Veřejně prospěšné práce a další formy subvencovaných zaměstnání by měly 

být zaměřené především na dlouhodobě nezaměstnané a další problematické skupiny. 
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Kapitola 2 

Aktivní politika zaměstnanosti v České republice 

Aktivní politika zaměstnanosti v České republice se stala podobně jako v mnoha 

evropských zemích důležitým nástrojem v boji proti nezaměstnanosti. Míra 

nezaměstnanosti se v ČR několik let po revoluci držela na velmi nízké úrovni, od roku 1997 

však začala prudce stoupat. Výdaje na APZ vzrostly od počátku devadesátých let 

několikanásobně, ale boj s rostoucí nezaměstnaností nebyl tak úspěšný, jak se očekávalo. 

Nezaměstnanost se držela na velmi vysoké úrovni až do roku 2004. Tento fakt nás nutí 

položit si otázku, z jakého důvodu nebyla aktivní politika zaměstnanosti tak úspěšná, jak 

se očekávalo, a zda byly vynaložené prostředky použity efektivně.  

V této části práce představíme pojem aktivní politiky zaměstnanosti a popíšeme 

nástroje a opatření, které využívá. Při popisu nástrojů APZ budeme vycházet z českého 

systému, protože ten je pro naši práci nejdůležitější a jeho bližší pochopení bude 

nezbytné v dalších částech této práce. Uvedeme také stručný vývoj na trhu práce a 

v oblasti výdajů na politiku zaměstnanosti v ČR. 

2.1 Definice aktivní politiky zaměstnanosti 

Co si představit pod pojmem aktivní politiky zaměstnanosti jsme dozvěděli již 

v úvodu této práce. Nyní se pokusíme tento pojem specifikovat a blíže vysvětlit v kontextu 

českého systému. 

Aktivní politika zaměstnanosti může být definována mnoha způsoby, význam těchto 

definic je však velmi podobný. Mezinárodní organizace práce (International Labour 

Organization) například definuje aktivní politiku zaměstnanosti jako účelné a selektivní 

vládní intervence ve snaze o dosažení cílů efektivnosti a/nebo rovnosti pomocí přímých 

nebo nepřímých zásahů, které poskytují práci nebo zvyšují zaměstnatelnost 

znevýhodněných osob na pracovních trzích.  

V České republice definuje pojem aktivní politiky zákon o zaměstnanosti 

(č. 435/2004 Sb.), podle kterého je aktivní politika zaměstnanosti souhrn opatření 
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směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku 

zaměstnanosti v České republice zabezpečuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

a úřady práce (ÚP), které případně spolupracují s dalšími subjekty. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí dále uvádí, že státní politika zaměstnanosti usiluje především o: 

• dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách; 

• produktivní využití zdrojů pracovních sil ; 

• zabezpečení práva občanů na zaměstnání. 

Rozdělení na základní skupiny nástrojů APZ se stejně jako jejich definice liší podle 

toho, kdo dané rozdělení definuje. V České republice patří mezi hlavní kategorie nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti (definované zákonem o zaměstnanosti): 

• rekvalifikace; 

• investiční pobídky; 

• veřejně prospěšné práce; 

• společensky účelná pracovní místa; 

• příspěvek na zapracování; 

• příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program; 

• překlenovací příspěvek; 

• příspěvek na dopravu zaměstnanců. 

Nástroje, jimiž je dále realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou: 

• poradenství, které provádějí nebo zabezpečují úřady práce; 

• podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením; 

• cílené programy k řešení problémů zaměstnanosti. 

2.2 Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

Aktivní politika zaměstnanosti využívá širokou škálu opatření, které mají vést ke 

zvyšování zaměstnanosti a dosahování dalších cílů APZ. Nyní bychom rádi blíže představili 

tyto nástroje a zaměřili se na to, jaké jsou mezi nimi rozdíly a na které z daných cílů se 

zaměřují. 
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Pod rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb. patří veškerá opatření, která slouží k 

získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně 

jejího udržování nebo obnovování. Tento nástroj APZ se využívá zejména v případě, kdy 

rozdílná struktura nabídky práce a poptávky po práci neumožňuje efektivní využití 

pracovních sil, nebo pokud je rekvalifikace potřebná pro uplatnění uchazeče na trhu 

práce. Rekvalifikace probíhají formou vzdělávacích programů, které mohou být zaměřené 

na získání pracovních dovedností, získání nové kvalifikace, nebo rozšíření kvalifikace 

stávající, případně na další profesní vzdělávání. Rekvalifikace jsou určené především 

uchazečům o zaměstnání, ale využívat jich mohou také zaměstnavatelé pro své 

zaměstnance, v takovém případě dochází k částečnému nebo úplnému hrazení nákladů 

rekvalifikace, pokud je rekvalifikace nutná v dalším pracovním uplatnění zaměstnanců.  

Dalším nástrojem APZ jsou investiční pobídky, které slouží především k podpoře 

oblastí s vysokou mírou nezaměstnanosti. Investiční pobídky jsou nástrojem aktivní 

politiky zaměstnanosti, kterým se podporuje vytváření nových pracovních míst a 

rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců. Investiční pobídky dostává 

zaměstnavatel, pokud vytvoří pracovní místa, nebo zajistí rekvalifikace v oblasti, kde je 

průměrná míra nezaměstnanosti za 2 ukončená pololetí předcházející datu předložení 

záměru zaměstnavatele získat investiční pobídky nejméně o 50 % vyšší než průměrná míra 

nezaměstnanosti v České republice (§ 111 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb.).  

Nejstarším typem aktivní politiky zaměstnanosti jsou veřejně prospěšné práce. 

Jedná se o nástroj, který poskytuje časově omezené pracovní příležitosti pro osoby těžko 

umístitelné na trhu práce nebo dlouhodobě nezaměstnané. Jeho hlavním cílem je 

zabezpečení práva občanů na zaměstnání. Tento nástroj APZ spočívá zejména v údržbě 

veřejných prostranství, budov a komunikací, úklidu nebo jiných činnostech ve prospěch 

obcí nebo státních institucí. Veřejně prospěšné práce mohou trvat nejdéle 12 po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců. Pracovní místa vytváří zaměstnavatel na základě dohody 

s příslušným úřadem práce, zaměstnavatel pak získává finanční příspěvek na úhradu 

mzdových nákladů a to až do výše celkových mzdových nákladů. 

Další nástroj, jehož cílem je zajistit právo na zaměstnání všem občanům, představují 

společensky účelná pracovní místa (SÚPM). Podle zákona o zaměstnanosti SÚPM 
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zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je 

uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Do 

kategorie SÚPM se řadí také zahájení samostatně výdělečné činnosti uchazečem o 

zaměstnání. S vytvořením takovýchto pracovních míst může být opět spojen příspěvek na 

úhradu nákladů, může se však jednat pouze o návratný příspěvek, příspěvek na úhradu 

úroků z úvěru, případně příspěvek na uhrazení mzdových nákladů. 

Další formou podpory je příspěvek na zapracování, jehož cílem je poskytnout 

motivaci zaměstnavatelům, aby přijali do pracovního poměru nezaměstnané, kterým úřad 

práce věnuje zvýšenou péči. Zvýšená péče je poskytována především uchazečům se 

zdravotním postižením, do 20, nebo nad 50 let věku, těhotným ženám, matkám pečujícím 

o dítě do 15 let a uchazečům, jež jsou v evidenci déle než 5 měsíců. Příspěvek může být 

poskytován maximálně po dobu 3 měsíců a může činit maximálně polovinu minimální 

mzdy.  

Specifickou formu podpory tvoří tzv. příspěvek při přechodu na nový podnikatelský 

program. Tento nástroj APZ má za cíl předejít propouštění zaměstnanců v situaci, kdy 

dochází k zásadním technologickým změnám či změně předmětu podnikání 

zaměstnavatele, které vedou k tomu, že zaměstnavatel nemůže poskytnout svým 

zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. V takovém případě 

může ÚP poskytovat příspěvek v maximální výši poloviny minimální mzdy a to po dobu 

maximálně 6 měsíců.  

Mezi další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti patří překlenovací příspěvek a 

příspěvek na dopravu zaměstnanců. Překlenovací příspěvek je poskytován samostatně 

výdělečně činným osobám, které přestaly být uchazeči o zaměstnání. Zaměstnavatel, 

který zabezpečuje dopravu svých zaměstnanců do a ze zaměstnání může získat příspěvek 

na dopravu zaměstnanců, pokud doprava není prokazatelně provozována hromadnými 

dopravními prostředky. 

Součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti je rovněž poradenství, které 

poskytují úřady práce. Tento nástroj APZ zjišťuje osobnostní a kvalifikační předpoklady 

uchazečů a na jejich základě doporučuje vhodné pracovní místo, případně poskytuje 

poradenství při volbě povolání či rekvalifikace. Zabezpečovat poradenství mohou úřady 
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práce přímo i nepřímo prostřednictvím různých pedagogicko-psychologických poraden či 

bilančně diagnostických pracovišť. 

Mezi další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti patří programy určené pro 

specifickou cílovou skupinu. Jedním z takových nástrojů je podpora zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením (OZP). Mezi programy podporující zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením patří především chráněné pracovní místo (CHPM) a chráněná 

pracovní dílna (CHPD). CHPM je místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se 

zdravotním postižením, které musí být provozováno po dobu nejméně 2 let a na které 

poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek až do výše dvanáctinásobku průměrné 

mzdy. CHPD je pracoviště, kde je zaměstnáno nejméně 60 % osob se zdravotním 

postižením (v ročním průměru), a které je tomuto účelu přizpůsobené. Chráněná pracovní 

dílna musí být také provozována po dobu nejméně 2 let a úřad práce na ni poskytuje 

zaměstnavateli příspěvek. 

Dalším nástrojem APZ jsou cílené programy zaměstnanosti. Jedná se o programy 

mezinárodního, celostátního i regionálního charakteru, které jsou zaměřené na řešení 

konkrétních problémů zaměstnanosti. Patří sem také programy financované ze 

strukturálních fondů EU. 

2.3 Politika zaměstnanosti v České republice 

V souladu s evropským trendem se Česká republika od druhé poloviny devadesátých 

let snažila přelévat prostředky z oblasti pasivní politiky zaměstnanosti (PPZ)10 do oblasti 

politiky aktivní. Bohužel však s rostoucí nezaměstnaností v druhé polovině 90. let rostl 

především úhrn celkových výdajů na politiku zaměstnanosti a to v důsledku rostoucích 

výdajů politiky aktivní i pasivní. Tento trend přetrval i po roce 2000, přičemž v roce 2008 

přesáhly výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti 6 mld. Kč, výdaje na pasivní politiku 

dokonce 7 mld. Kč. Výdaje na PPZ se nepodařilo výrazněji snížit ani v letech 2005 – 2008, 

kdy míra nezaměstnanosti vykazovala setrvalý pokles.  

                                                           
10

 Výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti tvoří především úhrn vyplacených podpor v nezaměstnanosti a 
podpor v rekvalifikaci. 
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V roce 2009 pozorujeme dokonce prudký nárůst výdajů na PPZ, které se ve srovnání 

s rokem 2008 více než zdvojnásobily. Tento nárůst je bezpochyby důsledkem rostoucího 

počtu nově příchozích uchazečů o zaměstnání do evidence úřadů práce, kteří mají nárok 

na podporu v nezaměstnanosti. Výdaje na APZ se oproti roku 2008 také zvýšily, v roce 

2009 dosáhly téměř 7 mld. Kč. Celkový souhrn výdajů na politiku zaměstnanosti (PZ) tak 

v roce 2009 dosáhl více než 22 mld. Kč, což představuje 0,61 % HDP.11 Tabulka 2 a graf 1 

ilustrují vývoj výdajů na politiku zaměstnanosti od roku 1991 do roku 2009. 

Tabulka 2. Výdaje na aktivní1) a pasivní politiku zaměstnanosti v ČR 

 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

PPZ
 

1,68 1,42 1,42 1,84 1,78 2,11 3,42 4,19 5,71 5,68 5,23 6,21 6,95 7,03 7,05 7,31 7,02 7,11 15,08 

APZ 0,77 1,72 0,75 0,72 0,63 0,56 0,55 0,90 1,92 3,41 4,06 3,48 3,27 3,94 4,03 5,30 5,67 6,13 6,95 

PZ 2,45 3,15 2,17 2,56 2,42 2,66 3,97 5,10 7,63 9,09 9,29 9,69 10,22 10,97 11,07 12,61 12,69 13,25 22,03 

Poznámka: 
1)

 Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti zahrnují výdaje na absolventská místa, SÚPM, veřejně prospěšné 
práce, rekvalifikace a podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jedná se tedy o výdaje na státní politiku 
zaměstnanosti financované ze státního rozpočtu (nezahrnují programy APZ financované z Evropského sociálního fondu).  

Graf 1. Výdaje na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti v ČR 

 

Zdroj: Údaje pro roky 1991-2007: Integrovaný portál MPSV: Výdaje na státní politiku zaměstnanosti; údaje 
pro rok 2008: MPSV (2009); údaje pro rok 2009: MPSV: Vyžádané informace (http://www.mpsv.cz/cs/8612) 

Strukturu účastníků národních programů aktivní politiky zaměstnanosti (myšleno 

programů plně financovaných ze státního rozpočtu) podle jednotlivých nástrojů v roce 

2008 a 2009 znázorňuje graf 2. Na ose y je uveden průměrný počet uchazečů o práci 

                                                           
11

 Podíl politiky zaměstnanosti na HDP však není nijak alarmující. Např. v roce 1993 činil podíl výdajů na 
politiku zaměstnanosti v ČR 0,51 % HDP (OECD, 1993) a průměr států EU27 činil v roce 2007 1,68 % HDP 
(Eurostat, LMP expenditure, dostupné na internetu: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do, 
staženo 2. 5. 2010). 
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umístěných v příslušném programu APZ v daném roce. Počet účastníků všech typů 

programů v roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 poklesl, národní programy APZ jsou totiž 

postupně nahrazovány programy spolufinancovanými z Evropského sociálního fondu 

(ESF), kterými se budeme zabývat níže. K největšímu poklesu počtu účastníků došlo u 

programů SÚPM - vyhrazená místa (SÚPM v. m.), SÚPM u zaměstnavatele (SÚPM u zam.) 

a u programů veřejně prospěšných prací (VPP).  

Z hlediska struktury národních programů APZ v roce 2009 se největší počet 

uchazečů o práci účastnil rekvalifikací (4562 osob). Velkého procenta uchazečů o práci se 

dále týkaly příspěvky na zahájení samostatně výdělečné činnosti (SVČ, 3058 osob), 

programy veřejně prospěšných prací (2376 umístěných uchazečů) a programy SÚPM 

vyhrazená místa (2123 osob).  

Graf 2. Struktura národních programů APZ (průměrný počet umístěných 
uchazečů v daném roce) 

 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV Zaměstnanost: Statistiky nezaměstnanosti, vlastní výpočty 

Mimo národních programů APZ se mnoho uchazečů o práci účastní také programů 

dotovaných z Evropského sociálního fondu (ESF). Jejich počet je vyšší, než počet účastníků 

národních programů APZ, proto tyto programy neuvádíme v grafu 2. V roce 2009 se 

jednalo především o projekty Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP 
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LZZ12), který v roce 2009 evidoval průměrný počet umístěných uchazečů ve výši 13 072 

osob. Další projekty APZ realizované z ESF (OP RLZ a JPD3,13 OP LZZ) evidovaly v roce 2009 

průměrně 57 442 umístěných uchazečů. V roce 2008 byl průměrný počet účastníků 

programů spolufinancovaných z ESF nižší o téměř 20 %, průměrný počet umístěných 

uchazečů o práci v těchto programech v roce 2008 byl 47 193 osob.  

Pro analýzu efektů APZ, která je náplní kapitoly 3, budeme také využívat informací o 

průměrné délce trvání programů APZ. Vzhledem k tomu, že MPSV neeviduje statistiky 

týkající se délky programů APZ, analyzovaná data pochází z práce Sirovátka a Kulhavý 

(2008), která se zabývá programy APZ v ČR v roce 2007. Graf 3 ilustruje délku trvání 

jednotlivých typů programů.  

Graf 3. Délka programů APZ v roce 2007 

 

Zdroj: Sirovátka a Kulhavý (2008) 

Mezi nejkratší programy patří rekvalifikace (40 % programů trvá zhruba jeden 

měsíc) a programy financované z ESF (délka trvání se pohybuje okolo čtvrt až půl roku, 

průměrná délka je 4 měsíce). Programy tvorby pracovních míst jsou spíše 

                                                           
12

 OP LZZ si klade za cíl zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších 
zemí EU a je rozveden ve třech specifických cílech - první cíl se soustředí na zvýšení adaptability 
zaměstnanců a zaměstnavatelů, druhý cíl na zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti a 
třetí dílčí cíl se zaměřuje na posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených (Integrovaný portál MPSV Zaměstnanost: Aktivní politika zaměstnanosti). 

13
 V rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) se jedná především o opatření 1.1 Posílení 

aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání a opatření 1.2 Modernizace 
veřejných služeb zaměstnanosti. Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu hlavní město Praha 
(JPD3) zahrnuje především opatření 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti 
(Institut trhu práce, 2007a).  
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dlouhodobějšího charakteru, veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná 

pracovní místa (SÚPM) jsou charakteristická délkou trvání pohybující se okolo jednoho 

roku. Mezi nejdelší programy patří chráněná pracovní místa a dílny (CHPD), programy 

podporující samostatně výdělečnou činnost (SVČ) a absolventské pozice, které však v roce 

2007 evidovaly pouhých 52 míst.14 

2.4 Vybrané ukazatele trhu práce v České republice 

Na závěr druhé kapitoly představíme vývoj vybraných ukazatelů trhu práce v České 

republice. Historický vývoj těchto ukazatelů nám pomůže odhalit hlavní problémy trhu 

práce, které přetrvávají do současnosti a na které by se měla politika zaměstnanosti 

zaměřit. Tato podkapitola se bude dále zabývat strukturou nezaměstnaných a pokusí se 

identifikovat skupiny, které jsou nejvíce ohrožené nezaměstnaností a dlouhodobou 

nezaměstnaností. 

Vývoj na trhu práce v České republice v první polovině 90. let bývá nazýván tzv. 

českým zázrakem (Czech unemployment miracle, viz např. Boeri, Bruda, 1995). Přechod 

z plánované na tržní ekonomiku je provázen restrukturalizací národního hospodářství, 

přičemž tento proces je spojen s výrazným růstem míry nezaměstnanosti. V České 

republice však po roce 1990 k žádnému masivnímu růstu nezaměstnanosti nedošlo.  

Příčinami tohoto českého zázraku se zabývalo mnoho studií, přičemž studie nejprve 

vyzdvihovaly dobré vlastnosti českého hospodářství, které umožnily udržet míru 

nezaměstnanosti na tak nízké úrovni. Mezi ně patřila především vzdělaná pracovní síla, 

relativně malý podíl zemědělství na národním hospodářství, kvalitní služby poskytované 

úřady práce, vysoká míra využívání aktivní politiky zaměstnanosti, méně štědrý systém 

podpory v nezaměstnanosti a dále pak stanovení nízké hladiny mezd a nízkého kurzu 

koruny (Gitter, Scheuer, 1998). Studie však zároveň upozorňují na to, že situace na trhu 

práce v ČR nebyla tak obdivuhodná, jak naznačuje tehdejší míra nezaměstnanosti. Gitter a 

Scheuer (1998) poukazují na významný pokles zaměstnanosti a potenciální skrytou 

nezaměstnanost způsobenou nedostatečnou restrukturalizací velkých korporací.  

                                                           
14

 Místa pro odbornou praxi absolventů a mladistvých byla v roce 2006 zrušena, jedná se tedy pouze o 
programy zahájené v roce 2006, které v roce 2007 dobíhají. 
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Současná literatura většinou upozorňuje také na problémy trhu práce počátku 90. 

let. Flek a Večerník (2004) vyzdvihují především následující tři skutečnosti, které umožnily 

udržet míru nezaměstnanosti na tak nízké úrovni. První z nich byly banky, které zůstaly 

částečně ve vlastnictví státu, a tedy mohly poskytovat štědré úvěry velkým společnostem, 

pokles zaměstnanosti v důsledku restrukturalizace byl tedy mnohem nižší. Za druhé, na 

počátku 90. let došlo k výraznému poklesu reálných mezd, přičemž reálné mzdy byly 

sníženy pod úroveň produktivity práce a práce se tedy stala relativně levným výrobním 

faktorem. A konečně, většina pracovníků, kteří byli po roce 1989 v rámci restrukturalizace 

hospodářství propuštěni,15 si nalezla nové místo (například v rychle se rozvíjejícím odvětví 

služeb nebo v drobném podnikání), nebo odešla z trhu práce úplně. Výrazný pokles 

zaměstnanosti byl tedy doprovázen výrazným poklesem pracovní síly, míra 

nezaměstnanosti v důsledku toho neprodělala žádné výraznější změny. Flek a Večerník 

(2004) uvádí, že zrušení každých pěti pracovních míst bylo v tomto období spojeno 

s příchodem jediného uchazeče o práci do skupiny nezaměstnaných. Vyšší míra 

nezaměstnanosti se tedy v první polovině 90. let týkala pouze regionů, ve kterých 

převažoval těžký průmysl a které se po roce 1989 potýkali s výrazným poklesem poptávky, 

protože ztratili své tradiční odbytiště v zemích bývalého Sovětského svazu.  

Druhá polovina 90. let byla poznamenána odlišným vývojem trhu práce. Obrat 

nastal v roce 1994, kdy byl zaznamenán první nárůst zaměstnanosti, přičemž tento vývoj 

na trhu práce přetrval i v roce 1995 a 1996. Růst zaměstnanosti byl hnán ekonomickým 

oživením způsobeným prudkým růstem poptávky. Ekonomika však začala vykazovat znaky 

přehřívání, rychle rostoucí poptávka byla hnána výrazným růstem investic, úvěrů a růstem 

mezd, který nebyl v souladu s růstem produktivity práce. Nesoulad mezi nabídkou a 

poptávkou vedl ke vzniku vnější nerovnováhy, došlo k růstu inflačních tlaků a v roce 1997 

upadla česká ekonomika do krize. Hospodářská politika byla určována především 

restriktivními opatřeními, došlo ke zmrazení výše mezd a objevily se tlaky na další 

restrukturalizaci podniků a zvýšení finanční disciplíny firem.  

V důsledku těchto opatření dochází v roce 1997 k poklesu agregátní zaměstnanosti 

a růstu nezaměstnanosti, přičemž tento trend přetrvává až do roku 2000. Vzhledem 

                                                           
15

 Celková zaměstnanost poklesla v období 1990-1993 o více než 500 000 pracovníků, což odpovídalo 
poklesu o 10 %. 
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k regulatorním zásahům státu a institucionálním změnám v tomto období (nový systém 

sociálních dávek,16 zvyšování minimální mzdy) dochází podle mnoha autorů dokonce 

k trvalému růstu rovnovážné míry nezaměstnanosti neboli tzv. míry nezaměstnanosti 

neakcelerující inflaci (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment - NAIRU).17 

Období od roku 1997 do roku 2000 je také spojováno s růstem dlouhodobé 

nezaměstnanosti, poklesem participace na trzích práce a prohlubováním strukturální 

povahy nezaměstnanosti.18  

Vysoká míra nezaměstnanosti spojená s velkým podílem dlouhodobě 

nezaměstnaných přetrvává i v dalším období. Až do roku 2005 se míra nezaměstnanosti 

podle VŠPS pohybovala okolo 8 % a to navzdory ekonomickému oživení.19 Galuščák a 

Münich (2005) poukazují na růst strukturální nezaměstnanosti v tomto období. Mezi roky 

1999 a 2000 a ke konci roku 2003 rostla v ČR míra nezaměstnanosti i míra volných 

pracovních míst. V tomto období dochází tedy pravděpodobně k posunu Beveridgovy 

křivky doprava a nahoru, efektivita párování uchazečů o zaměstnání a volných pracovních 

míst se snižuje (viz kapitola 1.1.2). Tento vývoj lze vysvětlit rostoucím nesouladem mezi 

strukturou volných pracovních míst a kvalifikací uchazečů o zaměstnání; strukturální 

složka nezaměstnanosti tedy roste.  

Míra nezaměstnanosti začala výrazněji klesat až v roce 2006. Tento pokles přetrval 

do roku 2008, kdy míra nezaměstnanosti podle VŠPS dosáhla 5,45 %. Tento pozitivní vývoj 

byl bezpochyby důsledkem silného ekonomického růstu (v letech 2005-2007 vykazovala 

ekonomika každoročně více než 6% růst HDP). I přes výrazný pokles nezaměstnanosti však 

pociťují podniky (včetně rostoucího počtu zahraničních firem) celkový nedostatek 

                                                           
16

 Sociální systém v té době například stanovuje výši životního minima čtyřčlenné domácnosti na úroveň, 
která je jen o něco nižší než průměrná hrubá nominální mzda - v roce 1998 tvoří 90 % průměrné mzdy 
(VÚPSV: Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky). Motivace k práci je tedy u 
pracovníků s nižší kvalifikací velmi nízká. 

17
 Hurník a Navrátil (2004) odhadují růst NAIRU o 1,5 % v období 1996-1999, Fukač (2003) odhaduje růst 

střednědobé NAIRU z asi 3 % v roce 1997 až na více než 8 % v roce 2000. Hurník a Navrátil (2004) dále uvádí, 
že všechny studie zabývající se vývojem míry nezaměstnanosti neakcelerující inflaci pro ČR dochází k závěru, 
že NAIRU se od roku 1996 výrazně zvýšila.  

18
 Většina strukturálních změn se odehrála mezi roky 1990 a 1996, kdy docházelo k poklesu zaměstnanosti 

v průmyslu a zemědělství a naopak růstu v sektoru služeb. Tyto strukturální změny však pravděpodobně 
nebyly dostatečné. Od roku 1996 již k žádným výraznějším změnám nedochází a strukturální povaha 
nezaměstnanosti se stává podstatným problémem. 

19
 Míra nezaměstnanosti podle Výběrového šetření pracovních sil (ČSÚ: Zaměstnanost a nezaměstnanost v 

ČR podle výsledků VŠPS). Míra registrované nezaměstnanosti se v té době pohybovala mezi 8 a 10 %. 
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pracovních sil, který je způsobený odlišnou strukturou volných pracovních míst a 

kvalifikací uchazečů, ale také často malou motivací nezaměstnaných pracovat. Jak uvádí 

zpráva VÚPSV (2008): „… nezaměstnaní nejsou vždy dostatečně kvalifikovaní, nebo často 

ochotni pracovat za relativně nízké mzdy, které tyto firmy nabízí a dávají přednost ještě 

existujícímu velkorysému systému dávek, a tak zpravidla až polovinu nově vznikajících 

pracovních míst v těchto firmách je nutno obsazovat zahraničními pracovníky.“ (pozn.: 

firmy – myšleno zahraniční firmy pronikající na český trh práce) 

Ochota pracovat je především u uchazečů s nižší kvalifikací významným způsobem 

ovlivněna systémem sociálních dávek, především pak tzv. nahrazovacím poměrem 

(replacement rate), který určuje podíl čistého příjmu domácnosti osoby, která nemá práci, 

a domácnosti osoby, která pracuje.20 Galuščák a Pavel (2007) zkoumají, jak změna 

systému sociálních dávek v roce 2007 ovlivní nahrazovací poměr a tedy motivaci českých 

domácností pracovat. Z jejich propočtů je patrné, že systém dávek i po své změně nadále 

přispívá k existenci pasti nezaměstnanosti a neaktivity (nahrazovací poměr podle jejich 

výsledků pro rodiny s dětmi po roce 2007 dokonce vzroste). Přičemž ukazují, že v souladu 

s tímto zjištěním, je jednoznačně nejvyšší míra nezaměstnanosti v domácnostech s jednou 

dospělou osobou a dětmi. 

V roce 2009 byl na trhu práce zaznamenán silný dopad hospodářské recese, která 

přinesla opětovné zvyšování míry nezaměstnanosti a především prudký pokles 

zaměstnanosti. Míra zaměstnanosti poklesla zpět na úroveň roku 2005 a míra 

nezaměstnanosti podle VŠPS vzrostla na 6,7 %. Ve třetím čtvrtletí roku 2009 byl dokonce 

zaznamenán nejvyšší meziroční nárůst míry nezaměstnanosti od roku 1993 a to o 3,1 %. 

Vývoj základních ukazatelů trhu práce v ČR je uveden v grafu 4 a tabulce 3. 

 

 

 

                                                           
20

 Sociální dávky je na rozdíl od podpory v nezaměstnanosti možné pobírat stále, neexistuje žádné omezení 
ve smyslu maximální doby pobírání dávek. Jestliže se při ztrátě zaměstnání čistý příjem domácnosti změní 
jen málo (nahrazovací poměr je vysoký), nejsou tím vytvářeny dostatečné motivační tlaky na aktivní hledání 
zaměstnání a tento fakt může vést ke vzniku dlouhodobé nezaměstnanosti (Galuščák a Pavel, 2007). 
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Graf 4. Základní ukazatele trhu práce v ČR podle VŠPS 

 

Zdroj: ČSÚ: Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků VŠPS a Makroekonomické údaje 

Tabulka 3. Základní ukazatele trhu práce v ČR podle VŠPS (v %) 

  93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
Míra ekonomické 
aktivity 

61,4 61,6 61,5 61,2 61,1 61,0 61,0 60,4 60,0 59,8 59,4 59,2 59,4 59,3 58,8 58,5 58,7 

Míra 
zaměstnanosti 

58,8 59,0 59,0 58,9 58,2 57,1 55,7 55,1 55,1 55,4 54,8 54,3 54,7 55,0 55,6 56,0 54,8 

Míra 
nezaměstnanosti 

4,3 4,3 4,0 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,2 7,3 7,8 8,4 8,0 7,2 5,4 4,4 6,7 

Míra dlouhodobé 
nezaměstnanosti

1) 
0,7 0,9 1,1 1,1 1,3 1,9 3,1 4,1 4,2 3,7 3,9 4,3 4,2 3,9 2,8 2,2 2,0 

Poznámka: 
1) 

Do roku 2005 byla míra dlouhodobé nezaměstnanosti založena na počtu nezaměstnaných, 
kteří si hledali zaměstnání déle než 1 rok. Od roku 2006 je podle Eurostatu tato míra konstruována na 
základě kratší doby z doby hledání zaměstnání a doby od ukončení posledního zaměstnání respondenta. 
Tato kratší doba musí překročit délku 1 roku. 

Zdroj: : ČSÚ: Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků VŠPS a Makroekonomické údaje 

Vraťme se nyní zpátky k problému dlouhodobé nezaměstnanosti, který je trvale 

neopomenutelným problémem trhu práce v České republice.21 Dlouhodobě 

nezaměstnaní mají nižší šanci najít zaměstnání, protože dlouhodobá nezaměstnanost 

způsobuje ztrátu lidského kapitálu (snižuje produktivitu) a většinou také vede ke snížení 

úsilí při hledání nového zaměstnání. Dlouhodobá nezaměstnanost se týká převážně 

několika problematických kategorií nezaměstnaných – jedná se především o uchazeče 

                                                           
21

 Od roku 2001 do roku 2007 tvoří počet dlouhodobě nezaměstnaných více než 50 % všech 
nezaměstnaných. V roce 2008 dochází k mírnému poklesu, přičemž v roce 2009 je podíl dlouhodobě 
nezaměstnaných již pouze 30 %, tento pokles však nemůžeme interpretovat jako pokles dlouhodobě 
nezaměstnaných, protože v roce 2009 došlo k vysokému růstu počtu nově nezaměstnaných. (ČSÚ: 
Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků VŠPS) 
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s nízkým dosaženým vzděláním a uchazeče, kteří svou kvalifikací neodpovídají současným 

požadavkům zaměstnavatelů (Jurajda a Münich, 2003).  

 Strukturu neumístěných uchazečů o zaměstnání podle doby jejich evidence na 

úřadech práce ilustruje graf 5. Největší podíl na nezaměstnanosti mají krátkodobě 

nezaměstnaní (s dobou evidence do 3 měsíců). Struktura nezaměstnaných podle doby 

jejich evidence je celkem stabilní v průběhu celého sledovaného období, pouze v roce 

2009 (data k 30. 6. 2009) došlo k výraznému nárůstu uchazečů, kteří jsou evidování na ÚP 

méně než 6 měsíců. Od roku 2005 můžeme také pozorovat klesající trend v počtu 

uchazečů evidovaných déle než 24 měsíců, přesto však tato skupina dlouhodobě 

nezaměstnaných tvoří až do roku 2008 druhou nejpočetnější skupinu nezaměstnaných.  

Graf 5. Struktura nezaměstnaných podle doby evidence 2002 – 20091) 

 

Poznámka: 
1)

 Stav k 30. 6. 2009. 
Zdroj: ČSÚ (2009): Ročenka statistiky trhu práce 

Průměrná délka evidence uchazečů o zaměstnání vykazovala mezi roky 2002 a 2007 

stálý růst. V roce 2002 činila 15,9 měsíce a v roce 2007 to bylo již 21,6 měsíce. V letech 

2008 a 2009 začala průměrná délka evidence nezaměstnaných klesat, počet dlouhodobě 

nezaměstnaných klesl k 30. červnu 2008 meziročně o 29 %. Pokles je však pravděpodobně 

částečně způsoben přílivem nově nezaměstnaných do evidencí úřadů práce, kteří průměr 
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výrazně snižují, přestože MPSV uvádí, že tento pozitivní trend je způsoben změnami 

sociálního systému od 1. 1. 2008.  

Dalším důležitým aspektem trhu práce v České republice je struktura 

nezaměstnaných podle věku. Jak jsme již zmínili, mezi hlavní rizikové skupiny ohrožené 

nezaměstnaností patří mladí lidé bez pracovních zkušeností a pak naopak lidé nad 50 let 

věku. Graf 6 znázorňuje procentuální rozdělení nezaměstnaných do věkových kategorií na 

konci roku 2002 a v červnu roku 2009. V uvedeném období se podařilo výrazně snížit podíl 

nezaměstnaných ve věku do 29 let (v kategorii od 20 do 29 let došlo k poklesu z 18 % 

v roce 2002 na 12 % v roce 2009). Oproti tomu podíl nezaměstnaných nejstarší věkové 

kategorie vzrost, tento fakt mimo jiné souvisí se zvyšováním věkové hranice odchodu do 

důchodu. Tento nárůst je markantní a ukazuje, že v nejbližší době bude nutné nalézt 

vhodné řešení tohoto problému. Tento problém ostatně zmiňuje i Evropská strategie 

zaměstnanosti (Employment policy guidelines 2008-2010).22 

Graf 6. Struktura nezaměstnaných podle věku k 31. 12. 2002 (vlevo) a k 
30. 6. 2009 (vpravo) 

 

Zdroj: ČSÚ (2009): Ročenka statistiky trhu práce 

Důvodem neúspěchu na pracovním trhu může být také nedostatek lidského kapitálu 

způsobený například nízkým dosaženým vzděláním uchazeče, nebo nesouladem mezi 

kvalifikací uchazeče a požadavky zaměstnavatelů (viz výše). Graf 7 ilustruje strukturu 

registrovaných uchazečů o zaměstnání podle nejvyššího ukončeného vzdělání. Zde 

                                                           
22

 Evropská strategie zaměstnanosti je zakotvena v Amsterdamské smlouvě a podle ní vyjadřuje úsilí 
jednotlivých členských zemí koordinovat se za účelem společného hledání řešení či osvědčených postupů, jež 
pomohou vytvářet více pracovních míst a zvyšovat jejich kvalitu. Rada Evropy vydává každý rok na návrh 
Evropské komise tzv. Směrnice v oblasti zaměstnanosti (Employment policy guidelines), které určují priority 
národních politik. (European Commission: European Employment Strategy) 
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uvádíme pouze strukturu platnou k 30. 6. 2009, protože v této oblasti nedošlo 

k výraznějším změnám. Nejpočetnější skupinu tvoří vyučení bez maturity (40,6 %), na 

druhém místě jsou nezaměstnaní se základním vzděláním (28,6 %), uchazeči s vyšším 

dosaženým vzděláním pak tvoří podstatně menší část neumístěných uchazečů o 

zaměstnání. 

Graf 7. Struktura nezaměstnaných podle vzdělání k 30. 6. 2009 

 

Zdroj: ČSÚ (2009): Ročenka statistiky trhu práce 

V této části práce jsme se seznámili s hlavními vývojovými trendy trhu práce v České 

republice a uvedli hlavní problematické oblasti. Jednou z těchto oblastí je přetrvávající 

strukturální charakter nezaměstnanosti způsobený nesouladem mezi kvalifikačními 

požadavky zaměstnavatelů a kvalifikací uchazečů o zaměstnání. Právě na zmírnění těchto 

nesrovnalostí se často orientuje politika zaměstnanosti. Dalším přetrvávajícím problémem 

je nedostatečná motivace některých skupin nezaměstnaných pracovat (především 

nezaměstnaných s nízkou kvalifikací a nezaměstnaných rodičů s dětmi), která je 

způsobená štědrým systémem sociálních dávek. Dalším aspektem trhu práce v ČR, na 

který by se měla politika zaměstnanosti zaměřit, je vysoká nezaměstnanost lidí ve vyšších 

věkových kategoriích. 
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Kapitola 3 

Empirická analýza efektů aktivní politiky 

zaměstnanosti 

Cílem empirické analýzy efektů APZ je ověřit, zda mají programy aktivní politiky 

zaměstnanosti příznivý dopad na míru nezaměstnanosti v krajích České republiky. Tuto 

hypotézu budeme testovat pro rekvalifikační programy, programy veřejně prospěšných 

prací (VPP), programy společensky účelných pracovních míst (SÚPM) a programy 

spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF). Dále se pokusíme určit vliv 

současné hospodářské krize na efektivitu programů aktivní politiky zaměstnanosti. 

V první části kapitoly představíme dosavadní empirický výzkum zabývající se 

efektivitou aktivní politiky zaměstnanosti a jejími dopady na nezaměstnanost. Druhá část 

kapitoly se zabývá základní analýzou datového souboru, ve které představíme použitá 

data a identifikujeme základní výhody a nevýhody našeho datového souboru. Ve třetí 

části kapitoly formulujeme odhadovanou rovnici a zvolíme metody, kterými budeme tuto 

rovnici odhadovat. Závěr kapitoly bude věnován vlastní regresní analýze a interpretaci 

jejích výsledků. 

3.1 Přehled dosavadního empirického výzkumu 

Efektivitou aktivní politiky zaměstnanosti se zabývá velký počet studií. Od konce 90. 

let jejich počet výrazně vzrostl v důsledku zvýšeného zájmu o evaluace programů APZ, 

který je často iniciovaný požadavky Evropské unie,23 a také díky velkému pokroku 

v analytických metodách, které se pro evaluace využívají. Tato „třetí generace“ studií se 

však zabývá především mikroekonomickými dopady APZ na jedince (Kluve, 2006).  

                                                           
23

 V roce 2002 vydala Evropská komise souhrnný report hodnocení úspěšnosti Evropské strategie 
zaměstnanosti od roku 1997 (kdy se konal Lucemburský summit) do roku 2002, který byl založen na 
národních evaluačních studiích. Tyto národní reporty se sice výrazně lišily ve své kvalitě a použitých 
metodách, všechny členské státy však musely jistou formu evaluace programů APZ provést. (European 
Commission, 2002) 
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Vzhledem k zaměření této práce budeme ale v tomto přehledu uvádět pouze 

makroekonomické studie dopadů APZ24 a studie zabývající se efektivitou aktivní politiky 

zaměstnanosti v ČR.  

3.1.1 Hodnocení efektivity programů APZ v České republice 

Nejprve se zaměříme na evaluační studie APZ v České republice v devadesátých 

letech. Nízká míra nezaměstnanosti v první polovině 90. let (viz kapitola 2.4) vedla ke 

vzniku několika studií, které zkoumaly příčiny tohoto českého zázraku. Jedna 

z předpokládaných příčin byla také relativně vysoká míra využívání aktivní politiky 

zaměstnanosti.25 Nakolik byla nízká míra nezaměstnanosti důsledkem využívání nástrojů 

APZ, zkoumali např. Burda a Lubyova (1995); Lehmann (1995); Boeri a Burda (1995). 

Burda a Lubyova (1995) odhadovali rozšířenou párovací funkci (augmented matching 

function) pro Českou republiku a Slovensko a pomocí těchto odhadů analyzovali efektivitu 

APZ v těchto zemích. Podařilo se jim potvrdit existence pozitivního vlivu aktivní politiky 

zaměstnanosti na efektivitu párování, velikost tohoto vlivu se však ukázala být pouze 

marginální. Lehmann (1995) zkoumal vliv aktivní politiky zaměstnanosti na rozdíly 

v mírách nezaměstnanosti v ČR, Maďarsku a Polsku, přičemž analýza APZ v České 

republice byla založena na souhrnu dosavadní literatury. Lehmann (1995) také dochází k 

závěru, že aktivní politika zaměstnanosti je schopna vysvětlit pouze malou část z rozdílu 

v mírách nezaměstnanosti uvedených států. 

 Boeri a Burda (1995) se svou analýzou nejvíce přibližují empirické analýze, kterou 

uvádíme v této práci. Metodologií a výsledky této studie se tedy budeme zabývat 

podrobněji. Boeri a Burda (1995) odhadují efekty APZ na efektivitu párování mezi volnými 

pracovními místy a uchazeči o zaměstnání v okresech ČR. Úspěšnost aktivní politiky 

zaměstnanosti posuzují pomocí rozšířeného modelu párování, vysvětlovaná proměnná je 

míra odlivu uchazečů o zaměstnání z nezaměstnanosti do zaměstnanosti. Předpokladem 

                                                           
24

 Jedná se o studie, které se pokouší odhadnout čistý efekt programů APZ na zaměstnanost nebo 
nezaměstnanost, mají tedy stejný cíl jako tato práce. Přehled výsledků mikroekonomických evaluací uvádí 
například Fay (1996); Martin, Grubb (2001) pro země OECD a Kluve (2006) pro státy EU. 

25
 Česká republika vykazovala relativně vysoké výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti ve srovnání s 

politikou pasivní, podle OECD (1993) činily v roce 1993 v ČR výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti 0,32 % 
HDP a výdaje na politiku pasivní 0,19 % HDP. Absolutní výše výdajů však byla ve srovnání s ostatními státy 
OECD nízká - výdaje na APZ činili např. ve Švédsku v roce 1992-1993 3,21 % HDP (OECD, 1993). 
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analýzy je, že míra odlivu z nezaměstnanosti je stabilní funkcí počtu nezaměstnaných a 

počtu volných míst v předchozím období. Ekonometrické odhady efektů APZ provádí 

autoři na základě čtvrtletních statistik okresních úřadů práce od počátku roku 1991 do 

poloviny roku 1994.  

Boeri a Burda (1995) poukazují na pravděpodobný problém simultánní kauzality,26 

neboť alokace prostředků na APZ závisí na situaci na regionálním trhu práce, je tedy 

přinejmenším částečně určena mírou odlivu z nezaměstnanosti v daném okrese. Autoři 

tedy využívají kromě tradiční metody nejmenších čtverců (OLS) také metody 

instrumentálních proměnných (instrumental variables, IV).27 Odhady pomocí OLS ukazují 

kladný signifikantní dopad programů APZ (měřených pomocí výše výdajů, počtu 

umístěných uchazečů a počtu vytvořených míst) na míru odlivu z nezaměstnanosti. 

Odhady pomocí instrumentálních proměnných jsou pro výši výdajů na APZ přibližně stejné 

jako odhady metodou OLS. Pokud však uvažujeme počet umístěných uchazečů nebo 

počet nově vytvořených míst, odhady efektů APZ pomocí IV jsou mnohem vyšší ve 

srovnání s odhady OLS. Odhadnuté koeficienty výdajů na APZ implikují, že v dlouhém 

období je pro přesun jednoho uchazeče o zaměstnání ze skupiny nezaměstnaných do 

skupiny zaměstnaných nutné vynaložit dodatečných 43 000 Kč na programy APZ. Co se 

týká efektů spojených s počtem umístěných uchazečů do programů APZ, odhadnuté 

koeficienty implikují, že zvýšení počtu účastníků v programech o 100 zvyšuje míru odlivu 

z nezaměstnanosti o 0,06 %, resp. 0,3 %, podle výsledků metodou OLS, resp. IV. 

Současné studie efektivity programů APZ v ČR jsou spíše mikroekonomického 

charakteru. Zkoumají efekty programů APZ na postavení účastníků programu na trhu 

práce a také další efekty těchto programů na kvalitu života a sociální začlenění 

nezaměstnaných (Institut trhu práce, 2007b). Využívají především quasi-experimentální 

design hodnocení (Sirovátka et al., 2003; Sirovátka, Kulhavý, 2007; Institut trhu práce, 

                                                           
26

 Problém simultánní kauzality (simultaneity problem) spočívá v tom, že změny v míře využívání APZ mohou 
ovlivňovat vysvětlovanou proměnnou (zde odliv z nezaměstnanosti), ale také změny ve vysvětlované 
proměnné mohou determinovat rozhodnutí ohledně míry využívání APZ. Odhady efektů APZ pomocí 
metody nejmenších čtverců jsou v takovém případě vychýlené. 

27
 Jako instrumenty pro míru využívání APZ používají průměr výdajů na APZ v daném kraji za celý rok, 

odhadnuté čtvrtletní hodnoty výdajů na APZ pomocí odhadu založeném na nezaměstnanosti a počtu 
volných pracovních míst, odhadnuté čtvrtletní hodnoty výdajů na AZP pomocí vzorce, které se používá pro 
alokaci APZ na Slovensku a samozřejmě všechny ostatní regresory v odhadované rovnici. 
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2007b) a metody dotazníkového šetření (Institut trhu práce, 2007e). Tyto studie se však 

v zásadě shodují v tom, že „opatření APZ jsou potenciálně i reálně účinná v mnoha 

směrech – přinášejí docela dobrý efekt na zaměstnanost a mají celou řadu pozitivních 

vedlejších střednědobých a dlouhodobých efektů“ (Institut trhu práce, 2007b).  

Z hlediska typů programů se studie efektivity programů APZ v ČR shodují v 

pozitivních účincích rekvalifikací na zaměstnanost, některé studie však upozorňují na 

jejich krátkodobý účinek, který se často v delším období vytrácí (Institut trhu práce, 

2007b). Společensky účelná pracovní místa mají silný účinek na zaměstnanost i v delším 

období, v hodnocení dosahují často relativně nejlepších výsledků (Sirovátka, Kulhavý, 

2008). Problémem těchto opatření je však jejich nehospodárnost, protože se často 

zaměřují na absolventy, tedy skupinu nezaměstnaných, která by si mohla v mnoha 

případech najít zaměstnání i bez těchto programů (Institut trhu práce, 2007b). Programy 

financované z Evropského sociálního fondu byly zatím hodnoceny pouze ve studii 

Sirovátka a Kulhavý (2008), přičemž tyto programy mají podle výsledků této studie malý 

vliv na nezaměstnanost. Autoři však upozorňují na to, že tyto programy neměly prozatím 

možnost projevit plně své efekty.  

Chráněná pracovní místa a dílny mají především silný sociálně integrační dopad na 

účastníky těchto programů, systém příspěvků však poskytuje prostor pro zneužívání 

tohoto nástroje ze strany zaměstnavatelů (Institut trhu práce, 2007b). Veřejně prospěšné 

práce také vykazují významné sociálně integrační účinky (Institut trhu práce, 2007b). 

Některé studie však upozorňují na to, že jejich účastníci zůstávají s jistým časovým 

odstupem častěji v nezaměstnanosti ve srovnání s uchazeči, kteří se těchto programů 

neúčastní. Jejich efekt na zaměstnanost je tedy negativní (Sirovátka et al., 2003) a 

účastníci veřejně prospěšných prací bývají v těchto programech umísťováni opakovaně 

(Institut trhu práce, 2007b). Sirovátka a Kulhavý (2008) uvádí, že efekty veřejně 

prospěšných prací na výskyt v nezaměstnanosti jsou tradičně zanedbatelné.  

Metodologie ani konkrétní výsledky těchto studií nejsou přímo srovnatelné 

s použitou metodologií ani charakterem výsledků naší empirické analýzy. Výše uvedená 

zjištění nám však přesto mohou v kapitole 3.4 posloužit pro kvalitativní porovnání s našimi 

výsledky co do obecného zhodnocení efektivity APZ v České republice.  
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3.1.2 Hodnocení makroekonomických dopadů programů APZ v zahraničí 

Podívejme se nyní na vybrané studie makroekonomických efektů aktivní politiky 

zaměstnanosti, které byly publikovány v zahraničí a které jsou pro naši analýzu relevantní 

z hlediska použité metodologie nebo výsledků. První z těchto studií pochází ze Švédska28 a 

budeme se jí v tomto přehledu zabývat podrobněji, protože naše empirická analýza 

efektů APZ je touto studií inspirovaná a v mnoha ohledech z ní vychází. Jedná se o studii 

Calmfors a Skedinger (1995) odhadující výši efektů APZ v 24 švédských regionech za 

období 1966 - 1990. Autoři vychází z teoretické analýzy efektů APZ založené na Layard-

Nickellově modelu trhu práce, která byla využita pro teoretickou analýzu efektů APZ i 

v této práci a odhadovaná rovnice je odvozena z rovnic poptávky po práci a tvorby mezd, 

které jsou velmi podobné těm, které byly představeny z první kapitole.  

Vysvětlovanou veličinou je v práci Calmfors a Skedinger (1995) míra celkové 

nezaměstnanosti (součet všech nezaměstnaných a účastníků programů APZ vůči pracovní 

síle). Míru využívání APZ vyjadřují pomocí tzv. akomodačních podílů APZ (míra participace 

v programech APZ vůči míře celkové nezaměstnanosti), přičemž rozlišují programy 

rekvalifikační a programy přímé tvorby pracovních míst. Do odhadované rovnice dále 

zahrnují regionální dummy proměnné, zpožděnou hodnotu vysvětlované proměnné a 

veličiny popisující agregátní cyklické faktory (časové dummy proměnné nebo celostátní 

míra nezaměstnanosti).  

Problém simultánní kauzality řeší autoři v první řadě pomocí výše zmíněných 

akomodačních podílů. Argumentují tím, že pokud využijeme podíl účastníků programů 

vůči počtu nezaměstnaných jako vysvětlovanou proměnnou, problém simultánní kauzality 

by měl být přinejmenším zmírněn, protože při růstu míry nezaměstnanosti není jisté, zda 

by mělo dojít k více či méně proporcionálnímu růstu participace v programech (vyjádřené 

akomodačním podílem). Autoři dále uvádí, že toto řešení není dostatečné, pokud 

akomodační podíly APZ závisí pouze na míře celkové nezaměstnanosti, neboť v tomto 

případě není odhadovaná rovnice identifikovaná. Předpokládají tedy, že existuje exogenní 

variace určující rozhodnutí týkající se míry využívání APZ v daném regionu. Podle autorů 

                                                           
28

 Švédsko má mezi evropskými státy nejdelší tradici v hodnocení programů APZ a literatura zabývající se 
aktivní politikou zaměstnanosti ve Švédsku je jedna z nejrozsáhlejších. Přehled mikroekonomických i 
makroekonomických studií efektů APZ ve Švédsku nabízí studie Calmfors, Forslund, Hemstrom (2002). 
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mohou exogenní variaci poskytovat politické faktory (předpokládají, že strany patřící 

do levé části politického spektra jsou více nakloněné programům aktivní politiky 

zaměstnanosti), nebo může exogenní variace pocházet z procesu rozhodování o APZ, kde 

je APZ určována nejprve na celostátní úrovni (národní akomodační podíl) a teprve poté 

jsou prostředky rozděleny mezi regiony na základě rozdílu mezi regionální a celostátní 

mírou nezaměstnanosti. Autoři tedy kromě odhadů metodou OLS využívají také 

instrumentálních proměnných.29 Robustnost odhadů dále kontrolují pomocí regresí přes 

několik časových období a regresemi proměnných v prvních diferencích. 

Výsledky odhadů naznačují, že programy přímé tvorby pracovních míst zvyšují 

celkovou nezaměstnanost, protože dochází k efektu vytěsnění pracovních míst řádného 

trhu práce. Autoři odhadují míru vytěsnění způsobenou programy tvorby pracovních míst 

ve výši 0,6 – 0,9 % (s růstem participace v programech tvorby pracovních míst o 1 % tedy 

klesá otevřená nezaměstnanost o pouhých 0,1 – 0,4 %). Výsledky rekvalifikačních 

programů jsou velmi nestabilní, celkově však vykazují příznivější dopad na celkovou 

nezaměstnanost, než je tomu u tvorby pracovních míst. 

Dále jsme ze studií zabývajících se regionálními efekty APZ vybrali dvě současnější: 

Altavilla a Caroleo (2002), kteří odhadují makroekonomické efekty APZ ve 20 italských 

regionech a Hujer et al. (2002) zkoumající efekty nástrojů APZ v německých regionech. 

Altavilla a Caroleo (2002) využívají dvou technik – zobecněnou metodu momentů 

(generalized method of moments – GMM) a vektorovou autoregresi pro panelová data (P-

VAR). Autoři odhadují vliv míry participace v programech APZ (rozdělených na programy 

pro absolventy a mladistvé, subvencovaná pracovní místa a programy stabilizace 

pracovních míst) na míru zaměstnanosti, nezaměstnanosti a nezaměstnanosti 

mladistvých. Jako kontrolní proměnné dále zahrnují zpožděnou hodnotu vysvětlované 

                                                           
29

 Autoři předpokládají endogenitu jak akomodačních podílů APZ, tak i zpožděné hodnoty míry celkové 
nezaměstnanosti. Obě uvedené veličiny instrumentují pomocí dvou různých skupin instrumentů, které jsou 
v souladu s výše uvedenými předpoklady o exogenní variaci akomodačních podílů APZ. Obě skupiny 
instrumentů zahrnují další zpoždění míry celkové nezaměstnanosti, přičemž první skupina instrumentů dále 
obsahuje počet křesel v parlamentu obsazených levicovými stranami a druhá skupina celostátní akomodační 
podíly a národní míru nezaměstnanosti. 
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proměnné, regionální a časové dummy proměnné a některé specifikace také využívají 

instrumentálních proměnných.30 

Altavilla a Caroleo (2002) využívají měsíčních statistik z 20 italských regionů od 

počátku roku 1996 do poloviny roku 2002. Vzhledem k velké rozdílnosti trhu práce v jižní 

a severní Itálii odhadovali autoři efekty APZ pro obě oblasti zvlášť. Výsledky metody GMM 

ukazují, že dopady APZ se v těchto oblastech opravdu liší. Všechny programy APZ však 

mají negativní a signifikantní dopady na míru nezaměstnanosti a pozitivní dopady na míru 

zaměstnanosti, pouze efekty na míru nezaměstnanosti mladistvých nejsou signifikantní. 

Odhady prvních diferencí regresní funkce ukazují, že při rozšíření participace 

v absolventských programech APZ o 1 % klesne míra nezaměstnanosti v jižní Itálii 

průměrně o 0,1 % a v severní Itálii o 0,35 %. Oproti tomu programy subvencovaných 

pracovních míst jsou úspěšnější v jižní Itálii, kde při rozšíření participace v programech o 

1 % činí průměrný pokles míry nezaměstnanosti 0,44 %, zatímco v severní Itálii je to pouze 

0,14 %. Výsledky metody P-VAR potvrzují přítomnost významných rozdílů mezi severní a 

jižní Itálií, dynamika vývoje míry nezaměstnanosti je v obou oblastech určovaná 

rozdílnými ekonomickými šoky.  

Hujer et al. (2002) nabízí teoretickou i empirickou analýzu makroekonomických 

efektů aktivní politiky zaměstnanosti na základě dat ze 175 německých úřadů práce ve 

čtvrtletních statistikách od počátku roku 1999 do konce roku 2001. Ve své empirické 

analýze využívají autoři akomodačních podílů APZ (míra participace v programech APZ 

vůči míře celkové nezaměstnanosti) stejně jako Calmfors a Skedinger (1995). Programy 

APZ rozdělují na přímou tvorbu pracovních míst a rekvalifikační programy, přičemž 

hodnoty akomodačních podílů těchto proměnných používají autoři se zpožděním jednoho 

až čtyř čtvrtletí (předpokládají, že efekty programů na nezaměstnanost se dostavují 

s jistým zpožděním). Stejně jako Calmfors a Skedinger (1995) také definují vysvětlovanou 

proměnnou, kterou je míra celkové nezaměstnanosti (součet všech nezaměstnaných a 

účastníků programů APZ vůči pracovní síle). Jako kontrolní proměnné využívají 

zpožděných hodnot vysvětlované proměnné, národní míru nezaměstnanosti a národní 

míru volných pracovních míst (a jejich zpožděné hodnoty) a sezónní dummy proměnné. 

                                                           
30

 Jako instrumenty jsou využity následující proměnné: HDP na obyvatele, investice (tvorba hrubého fixního 
kapitálu), HDP na pracovníka a míra školní docházky. 
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Efektivitu programů odhadují Hujer et al. (2002) pomocí zobecněné metody 

momentů (GMM) v prvních diferencích, dále pomocí standardní metody OLS a modelu 

s fixními efekty (tyto metody podrobněji rozebíráme v kapitole 3.3.2). Datový soubor 

rozdělují podobně jako Altavilla a Caroleo (2002) na dvě části, protože předpokládají 

rozdílnou efektivitu programů APZ ve východním a západním Německu. Výsledky metody 

GMM v prvních diferencích pro západní Německo naznačují přítomnost signifikantního 

záporného vlivu programů tvorby pracovních míst na nezaměstnanost v krátkém období, 

který však po prvním čtvrtletí vyprchá. Z dlouhodobějšího hlediska nenalezli autoři žádné 

signifikantní efekty programů tvorby pracovních míst na nezaměstnanost. Oproti tomu u 

programů rekvalifikačních nalezli autoři signifikantně negativní efekty v krátkém i 

dlouhém období – zvýšení akomodačního podílu rekvalifikačních programů o 1 % snižuje 

míru celkové nezaměstnanosti v západním Německu z dlouhodobého hlediska o 0,15 až 

0,25 %.31 

Mezi studie regionálních efektů APZ patří dále Johansson (2002), který analyzuje 

dopady APZ na celkovou participaci na trhu práce pomocí zobecněné metody momentů 

(GMM) pro švédské regiony (1986 – 1998). Výsledky této studie naznačují, že dopad 

programů APZ na participaci na trhu práce je relativně velký, kladný a signifikantní (pokud 

zvýšíme počet účastníků programů APZ trvale o 100, participace na trhu práce se zvýší o 

70). Další regionální studii efektů APZ nabízí Dahlberg a Forslund (1999), kteří odhadují 

velikost efektu vytěsnění způsobeného programy APZ ve švédských regionech v období 

1987-1996. Odhadnutá míra vytěsnění je asi 65 % u všech typů subvencovaných 

zaměstnání. Autoři ovšem konstatují, že programy mají na druhou stranu velmi pozitivní 

dopady na participaci na trhu práce. Hagen (2003) odhaduje dopady tří typů programů 

APZ na efektivitu párování a míru řádné zaměstnanosti v regionech východního Německa 

s využitím metody GMM a instrumentálních odhadů. Výsledky studie ukazují negativní 

efekty programů tvorby pracovních míst na efektivitu párování a na řádnou 

zaměstnanost, zatímco efekty rekvalifikačních programů a programů zaměřených na 

                                                           
31

 Výsledky odhadů pro východní Německo uvádí autoři pouze u metody OLS a fixních efektů, protože mají 
informace pouze pro 34 úřadů práce (na rozdíl od západního Německa se 141 úřady práce), metoda GMM 
tedy není vhodná. Pro programy přímé tvorby pracovních míst ve východním Německu nenachází autoři 
žádné signifikantní efekty na míru celkové nezaměstnanosti a odhady efektů rekvalifikačních programů 
neposkytují jednoznačné výsledky.  
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strukturální přizpůsobení (structural adjustment schemes) nevykazují žádné dlouhodobé 

efekty na efektivitu párování ani na míru nezaměstnanosti.  

Nyní se ještě krátce podívejme na dvě studie hodnotící efekty APZ na základě 

agregátních panelových dat pro několik států. Estevao (2003) odhaduje efekty APZ pro 15 

industriálních zemí od roku 1985 do roku 2000. Autor zkoumá dopady celkové výše výdajů 

na APZ (jako podíl vůči HDP) na míru zaměstnanosti v soukromém sektoru. Jako kontrolní 

proměnné využívá časové dummy proměnné, dummy proměnné pro jednotlivé státy a 

dále vybrané institucionální a ekonomické proměnné. Pro kontrolu robustnosti odhadů 

jsou využity zpožděné hodnoty výdajů na APZ jako instrumenty současných výdajů. 

Výsledky ukazují, že APZ je velmi efektivní při zvyšování zaměstnanosti v soukromém 

sektoru od roku 1990, v předchozích letech však nejsou efekty APZ signifikantní. 

Z hlediska typů programů APZ jsou nejúspěšnější subvencovaná pracovní místa a 

programy pro OZP, zatímco programy pro absolventy spíše snižují míru zaměstnanosti 

v soukromém sektoru a rekvalifikační programy nemají žádný signifikantní vliv na 

zaměstnanost. 

Na závěr představíme studii Nickell (1997), která se zabývá efekty institucionálního 

prostředí trhu práce na nezaměstnanost ve 20 zemích OECD v období 1983 – 1994. Mezi 

institucionální proměnné zahrnují strukturu dávek v nezaměstnanosti, míru ochrany 

zaměstnanců, míru zapojení odborů do mzdového vyjednávání, výši daňové zátěže a výši 

výdajů na APZ vůči míře nezaměstnanosti (tato proměnná je při výpočtech 

instrumentována výší výdajů na APZ vůči průměrné míře nezaměstnanosti vypočtené přes 

celé sledované období). Odhady jsou prováděny pomocí metody náhodných efektů 

(random effects) aplikované na šestileté průměry všech použitých proměnných, datový 

soubor tedy obsahuje průřezová data pro dvě souhrnná období. Výsledky ukazují, že 

výdaje na APZ mají malý, ale signifikantní vliv na nezaměstnanost (při růstu výdajů na APZ 

o 10 % klesne míra nezaměstnanosti o 0,24 %).  

Na závěr uvedeme krátký souhrn poznatků evaluačních studií, které jsme v této 

podkapitole představili. Co se týká metodologie, všechny uvedené studie zmiňují 

závažnost problému simultánní kauzality, který tvoří základní překážku pro určení 

skutečných makroekonomických efektů APZ. Tento problém řeší většina uvedených prací 
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pomocí metody instrumentálních proměnných, přičemž jako instrumenty volí průměrnou 

výši využívání APZ v daném období, zpožděnou hodnotu míry využívání APZ, míru APZ 

definovanou vůči průměrné míře nezaměstnanosti v daném období nebo využívají 

exogenních veličin, které ovlivňují proces rozhodování o výši výdajů APZ (veličiny popisují 

situaci na celostátním trhu práce, rozložení politických sil, investice, HDP na obyvatele a 

další). Současné studie využívají vedle klasické ekonometrické analýzy také zobecněné 

metody momentů (GMM), některé využívají také metodu vektorové autoregrese. Metodu 

instrumentálních proměnných s využitím klasické regresní analýzy a zobecněnou metodu 

momentů budeme blíže diskutovat v kapitole 3.3.2, ve které prodiskutujeme způsob 

řešení problému simultánní kauzality v této práci.  

Výsledky uvedených studií se často shodují v tom, že nejúčinnějšími nástroji politiky 

zaměstnanosti jsou rekvalifikace (Hujer et al., 2002; Calmfors, Skedinger, 1995) a 

subvencovaná zaměstnání (Estevao, 2003; Altavilla, Caroleo, 2002). Hujer et al. (2002) 

uvádí, že v západním Německu zvýšení míry participace v rekvalifikačních programech o 

1 % snižuje míru celkové nezaměstnanosti z dlouhodobého hlediska o 0,15 až 0,25 %. 

Altavilla a Caroleo (2002) oproti tomu ukazují, že rozšíření participace v programech 

subvencovaných zaměstnání o 1 % způsonuje průměrný pokles míry nezaměstnanosti 

v jižní Itálii o 0,44 %, zatímco v severní Itálii je to pouze 0,14 %. 

Programy přímé tvorby pracovních míst nemají podle výsledků studií žádné 

signifikantní efekty na nezaměstnanost (Hujer et al., 2002), nebo jsou dokonce spojené 

s efekty vytěsnění, míru celkové nezaměstnanosti tedy zvyšují (Hagen, 2003; Dahlberg, 

Forslund, 1999; Calmfors, Skedinger, 1995). Odhadnutá míra vytěsnění ve švédských 

regionech se pohybuje mezi 60 a 90 % (podle Calmfors, Skedinger, 1995), přičemž 

v průměru činí 65 % (Dahlberg, Forslund, 1999). I přes přítomnost efektů vytěsnění však 

někteří autoři upozorňují na pozitivní dopady programů přímé tvorby pracovních míst a 

subvencovaných zaměstnání na participaci na trhu práce (Johansson 2002; Dahlberg, 

Forslund, 1999). Johansson (2002) ukazuje, že pokud by se zvýšil počet účastníků těchto 

programů ve Švédsku trvale o 100, participace na trhu práce se zvýší o 70. 

Obecnější závěry vycházející z výsledků studií nelze jednoznačně učinit, protože 

představené studie se často liší ve svých specifikacích vysvětlujících proměnných nebo 
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proměnné vysvětlované. Výsledky dosavadních empirických studií efektů APZ sumarizují 

např. Martin a Grubb (2001) a Kluve (2006). K vytvoření konceptuálního základu naší 

empirické analýzy slouží zejména práce Calmfors a Skedinger (1995); Hujer et al. (2002) a 

Altavilla a Caroleo (2002), jejichž poznatky později v kapitole 3.4.4 porovnáme s našimi 

výsledky. 

3.2 Představení datového souboru 

Pro empirickou analýzu efektů APZ použijeme statistiky Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR (MPSV), které jsou veřejně dostupné na Integrovaném portálu MPSV 

Zaměstnanost a dále statistiky publikované Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Datový 

soubor obsahuje měsíční statistiky týkající se nezaměstnanosti, aktivní politiky 

zaměstnanosti a hrubého domácího produktu pro 14 krajů ČR od počátku roku 1999 do 

konce roku 2009.32 Statistiky nezaměstnanosti a participace v programech APZ pochází od 

úřadů práce a jsou zpracovávány MPSV.33 Bližší popis proměnných, které využijeme 

při analýze efektů APZ, je uveden níže.  

3.2.1 Popis proměnných 

Vysvětlovaná proměnná:  

Jako vysvětlovanou proměnnou použijeme míru celkové nezaměstnanosti v krajích 

ČR zahrnující počet nezaměstnaných, kteří tvoří otevřenou míru nezaměstnanosti 

(evidovanou úřady práce) a počet účastníků programů aktivní politiky zaměstnanosti. 

Míra celkové nezaměstnanosti je vhodnějším ukazatelem efektivity programů APZ než 

otevřená míra nezaměstnanosti, která se snižuje v důsledku zvýšení počtu účastníků 

programů (dochází k přesunu těchto uchazečů o zaměstnání ze skupiny otevřeně 

                                                           
32

 V roce 2000 došlo v ČR ke změně v oblasti územní samosprávy, do roku 1999 se ČR dělila pouze na 8 
krajů, od počátku roku 2000 na současných 14 krajů. Pro rok 1999 bylo tedy nutné ČR rozdělit podle 
současné územní příslušnosti okresů na zmíněných 14 krajů. Tato úprava dat zajistila jejich kompatibilitu 
s dalšími roky.  

33
 Do konce roku 2003 byly statistiky zpracovávány na MPSV „ručně“ na základě údajů z jednotlivých úřadů 

práce. Od počátku roku 2004 jsou statistiky zpracovávány informačním systémem OK-práce. Metodologie 
výpočtů statistik se však nezměnila. (informace od Ing. Lucie Šebestové, oddělení analýz trhu práce MPSV) 
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nezaměstnaných do skupiny účastníků programů).34 V České republice se vyřazují z 

evidence registrovaných (otevřeně) nezaměstnaných všichni účastníci programů APZ s 

výjimkou rekvalifikací. Míra celkové nezaměstnanosti je tedy definována jako součet 

všech registrovaných nezaměstnaných35 a všech účastníků programů (kromě rekvalifikací) 

vůči pracovní síle. Veličina byla vytvořena na základě měsíčních statistik nezaměstnanosti 

a aktivní politiky zaměstnanosti pro jednotlivé kraje ČR, které jsou dostupné na internetu: 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes, staženo 7. 3. 2010. 

Vysvětlující proměnné:  

• Míra participace v programech APZ: Klíčovou vysvětlující proměnnou je v naší 

analýze míra participace v programech APZ. Míra participace je vyjádřena jako podíl počtu 

účastníků daného programu vůči celkové nezaměstnanosti (počtu nezaměstnaných a 

účastníků programů) v kraji (uvedeno v procentech). Programy APZ jsme pro účely této 

analýzy rozdělili na čtyři skupiny: rekvalifikační programy, programy veřejně prospěšných 

prací, společensky účelná pracovní místa a programy spolufinancované z ESF.36 Počet 

účastníků daného programu APZ vychází z měsíčních statistik úřadů práce evidovaných ke 

konci daného měsíce. Údaje o participaci v programech ESF jsou k dispozici až od počátku 

roku 2007, do roku 2006 jsou hodnoty této veličiny položeny rovny nule.37 Všechny 

                                                           
34

 Jedná se o okamžitý efekt aktivní politiky zaměstnanosti, který však nevypovídá o skutečných dopadech 
APZ na zaměstnanost. Míru celkové nezaměstnanosti využívají jako vysvětlovanou proměnou v analýze 
efektů APZ například Calmfors a Skedinger (1995) nebo Hujer et al. (2002).  

35
 Od celkového počtu nezaměstnaných jsme odečetli počet nezaměstnaných osob se zdravotním 

postižením, protože na osoby se zdravotním postižením se zaměřují speciální programy APZ (CHPM a 
CHPD), jejichž efekty v naší analýze nebudeme zkoumat.  

36
 Programy spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF) zahrnují projekty OP RLZ a OP JPD3 a od 

března 2008 také projekty OP LZZ. MPSV však u projektů OP RLZ a OP JDP3 eviduje pouze celkový počet 
účastníků těchto projektů bez jejich dalšího rozdělení podle typu nástroje. Od března 2008 jsou sledovány 
projekty OP LZZ, které jsou již rozděleny na VPP, SÚPM a cílené programy. Období od března 2008 je však 
příliš krátké na to, abychom začali sledovat projekty OP LZZ zvlášť podle typu nástroje, který využívají. 
Z tohoto důvodu budou programy financované z ESF figurovat v naší analýze jako jediná veličina určující 
míru participace ve všech těchto dílčích projektech dohromady. Naše analýza tedy obsahuje tři typy 
nástrojů APZ a projekty APZ spolufinancované z ESF. Další typy programů APZ (programy cílené na osoby se 
zdravotním postižením, absolventské pozice a příspěvky na zahájení samostatně výdělečné činnosti (SVČ)) 
jsme do analýzy nezahrnuli z důvodu jejich dlouhodobého charakteru (viz kapitola 2.3) nebo specifické 
cílové skupiny. Programy pro odbornou praxi absolventů a mladistvých navíc v roce 2006 zanikly, příspěvky 
na zahájení SVČ jsou naopak poskytovány až od ledna 2004. 

37
 Programy spolufinancované z ESF byly v ČR zahájeny v roce 2004, ale došlo ke zpoždění v důsledku 

procesu spojeného se zadáváním veřejných zakázek, hodnocením a výběrem projektů. APZ měla navíc v ČR 
v minulém programovém období poměrně pomalý náběh ve srovnání s jinými oblastmi podpory. MPSV tedy 
začalo sledovat detailní údaje o počtu podpořených osob až od počátku roku 2007 (informace od Ing. 
Světlany Navarové, odd. monitorování a evaluace MPSV). 
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ostatní veličiny byly sledovány po celé období od počátku roku 1999 do konce roku 2009. 

Použité statistiky jsou dostupné na internetu: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 

(staženo 7. 3. 2010). 

• Národní míra nezaměstnanosti: Tuto proměnnou do modelu zahrnujeme, 

abychom zachytili vliv agregátních cyklických faktorů. Jedná se o měsíční statistiky míry 

nezaměstnanosti pro celou ČR. Tato proměnná je definována jako podíl počtu 

registrovaných nezaměstnaných v celé ČR vůči celkové pracovní síle (v procentech), 

nezahrnuje tedy účastníky programů. Veličina byla vytvořena na základě měsíčních 

statistik nezaměstnanosti, které jsou dostupné na internetu (staženo 7. 3. 2010): 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes. 

• HDP pro jednotlivé kraje: Tuto veličinu zahrnujeme pro aproximaci faktorů, které 

jsou specifické pro jednotlivé kraje. ČSÚ zveřejňuje roční statistiky regionálních HDP v 

běžných cenách. Vzhledem k zvolené specifikaci našeho modelu (viz kapitola 3.3) je však 

nutné získat aproximaci měsíčních statistik regionálních účtů HDP. Nejprve jsme tedy 

dopočetli čtvrtletní regionální HDP na základě čtvrtletních statistik výdajů na hrubý 

domácí produkt v běžných cenách pro celou ČR,38 který jsme rozdělili v příslušných 

podílech určených ročními statistikami regionálních účtů HDP mezi jednotlivé kraje.39 Tyto 

čtvrtletní regionální účty byly poté interpolovány s využitím statistického softwaru Stata 

na měsíční účty.40 Proměnnou vyjadřující regionální výši HDP jsou tedy aproximované 

měsíční statistiky výdajů na HDP v krajích ČR (v mld. Kč). 

• Zpožděná hodnota míry celkové nezaměstnanosti: Zpožděnou hodnotu 

vysvětlované proměnné zahrnujeme do některých specifikací modelu pro aproximaci 

případné časové závislosti ve vývoji míry celkové nezaměstnanosti, která je u 

makroekonomických proměnných velmi častá. 

                                                           
38

 Dostupné na internetu (staženo 8. 3. 2010): http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_cr. 

39
 Dostupné na internetu (staženo 8. 3. 2010): http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_reg. Pro rok 

2009 bohužel nebyly statistiky regionálních účtů HDP k dispozici, rozdělení HDP mezi jednotlivé kraje pro 
rok 2009 bylo tedy provedeno na základě podílů, které měly kraje na národním HDP v roce 2008.  

40
 Pro interpolaci dat bylo využito modulu dentonmq, který slouží k rozložení čtvrtletních časových řad na 

řady měsíční pomocí indikátorové řady (zvolili jsme měsíční index průmyslové produkce pro ČR, dostupný 
na internetových stránkách ČSÚ, staženo dne 8. 3. 2010: http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/pru_cr). 
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3.2.2 Základní deskriptivní statistiky proměnných 

V další části kapitoly si blíže představíme použitý datový soubor. Nejprve se 

podíváme na základní popisné statistiky veličin, se kterými budeme pracovat. Jedná se o 

míru celkové nezaměstnanosti (miranez), míru participace v rekvalifikačních programech 

(rekval), v programech veřejně prospěšných prací (vpp), v programech společensky 

účelných pracovních míst (supm) a programech spolufinancovaných z ESF (esf), národní 

míru nezaměstnanosti (CRmiranez) a regionální HDP (hdp).  

Vzhledem k tomu, že pracujeme s panelovými daty, deskriptivní statistiky v tabulce 

4 uvádí hodnoty celkové, hodnoty při porovnání mezi jednotlivými kraji a hodnoty v rámci 

jednotlivých krajů. Celkový počet pozorování je 1848, přičemž se jedná o 132 měsíců (od 

ledna 1999 do prosince 2009), ve kterých pozorujeme 14 krajů ČR. Deskriptivní statistiky 

nám ukazují, že míra celkové nezaměstnanosti má střední hodnotu přibližně 8,07 % a 

velikost směrodatných odchylek naznačuje, že především rozdíly mezi kraji jsou 

významné. Hodnoty této proměnné se pohybují od zhruba 2 % do více než 17 %, 

variabilita míry celkové nezaměstnanosti je tedy celkem vysoká.  

Tabulka 4 nám dále nabízí popisné statistiky čtyř veličin vyjadřujících participaci v 

programech APZ. Míra participace v rekvalifikacích má nejnižší střední hodnotu ze všech 

sledovaných veličin, rekvalifikačních programů se účastní v průměru asi 1,25 % 

nezaměstnaných (myšleno nezaměstnaných a účastníků programů), průměrná míra 

participace v programech veřejně prospěšných prací (VPP) je asi 1,97 %. Míra participace 

v programech SÚPM je pak zhruba dvojnásobná, její střední hodnota je 3,76 %. Programy 

ESF vykazují jednoznačně nejvyšší průměrnou míru participace ve výši 12,36 %. Na rozdíl 

od míry celkové nezaměstnanosti je variabilita míry participace v programech vyšší 

v rámci krajů v čase než mezi kraji. Údaje o programech ESF jsou k dispozici až od ledna 

2007, i v rámci tohoto období je však variabilita dat vysoká. 

Regionální HDP také vykazuje velké rozdíly mezi kraji, které jsou způsobeny tím, že 

pracujeme s absolutní výší HDP. Vzhledem k tomu, že tato veličina slouží k aproximaci 

krajově specifických faktorů, není tato vlastnost na škodu. Průměrná hodnota 

regionálního HDP je zhruba 17 mld. Kč, směrodatná odchylka je však 13,6 mld. Kč. 
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Poslední veličinou je národní míra nezaměstnanosti, která má střední hodnotu 8,6 % a 

směrodatná odchylka je 1,3 %, variabilita v této proměnné tedy není tak významná. 

Tabulka 4. Popisné statistiky proměnných 

    

střední 
hodnota 

směr. 
odchylka 

min max počet pozorování 

miranez celkově 8,0704 3,2445 2,2768 17,3273 N = 1848 

mezi kraji 3,0799 3,1111 14,6480 n = 14 

  v rámci krajů*   1,3091 2,7728 12,6721 T = 132 

rekval celkově 1,2513 0,7964 0,0051 5,2069 N = 1848 

mezi kraji 0,4597 0,3851 2,1415 n = 14 

  v rámci krajů   0,6618 -0,7860 4,3166 T = 132 

vpp celkově 1,9710 1,3774 0,0000 6,9705 N = 1848 

mezi kraji 0,8546 0,2119 3,6708 n = 14 

  v rámci krajů   1,1040 -1,2600 5,2707 T = 132 

supm celkově 3,7579 2,7910 0,0514 16,6165 N = 1848 

mezi kraji 1,8709 0,3055 7,6218 n = 14 

  v rámci krajů   2,1303 -3,4747 12,7526 T = 132 

esf celkově 12,3590 4,0630 3,3307 27,7966 N = 504 

mezi kraji 2,8963 9,1926 19,5247 n = 14 

  v rámci krajů   2,9501 2,5630 20,6309 T = 36 

hdp celkově 17,0651 13,6308 3,5675 87,3364 N = 1848 

mezi kraji 13,2426 5,4026 57,7522 n = 14 

  v rámci krajů   4,7823 -8,0284 46,6493 T = 132 

CRmiranez celkově 8,610215 1,2907 5,3394 10,8623 N = 132 

Poznámka: *Hodnoty statistik v rámci krajů jsou vytvářeny na základě odečtení krajových průměrů a 
následného přičtení celkových průměrů. Záporné hodnoty minima u některých proměných tedy 
neznamenají přítomnost záporných hodnot v datovém souboru. 

Následující analýzu dat rozdělíme na dvě části. První část se věnuje průřezové 

analýze, v rámci které provedeme srovnání jednotlivých krajů ČR ve vybraných časových 

obdobích. Druhá část analýzy (analýza časových řad) se bude naopak zabývat jednotlivými 

kraji ČR, pro které provedeme analýzu vývoje proměnných v čase. 

3.2.3 Průřezová analýza dat 

Tabulka 5 nám nabízí přehled míry celkové nezaměstnanosti a regionálních statistik 

HDP v krajích ČR (pro srovnání uvádí také souhrnné údaje pro celou ČR) ve čtyřech 

vybraných měsících. Jedná se o leden roku 1999, 2003, 2007 a 2009. Srovnáním míry 

nezaměstnanosti v jednotlivých krajích se ukazuje, že největší problémy 

s nezaměstnaností mají v kraji Ústeckém, který má ve všech vybraných obdobích nejvyšší 
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míru celkové nezaměstnanosti, dále v kraji Moravskoslezském a Olomouckém. Oproti 

tomu nejnižší míra nezaměstnanosti je ve všech sledovaných obdobích v Praze, na nízké 

úrovni se drží také v Středočeském, Jihočeském, Plzeňském a Královéhradeckém kraji. 

Regionální HDP je ve všech sledovaných obdobích jednoznačně nejvyšší v Praze, na 

druhém místě je Středočeský kraj, dále kraj Jihomoravský a Moravskoslezský, nejnižší je 

v kraji Karlovarském a Libereckém. 

Tabulka 5. Průřezová analýza dat – míra celkové nezaměstnanosti 

míra celkové nezaměstnanosti regionální HDP 

kraj 1999m1 2003m1 2007m1 2009m1 1999m1 2003m1 2007m1 2009m1 

Celkem ČR 7,4293 9,4949 7,9307 6,8153 144,43 189,43 264,87 273,27 

Jihočeský 5,6447 6,4414 6,4837 5,4896 8,19 10,38 14,07 14,45 

Jihomoravský 7,7264 10,5711 8,8488 7,6379 14,90 19,43 26,76 27,67 

Karlovarský 6,8664 9,7297 9,5960 8,7575 3,57 4,53 5,60 5,81 

Královéhradecký 5,7981 6,6095 6,1082 5,5815 7,23 9,15 12,01 12,05 

Liberecký 6,6223 8,1879 7,4102 8,6509 5,38 6,54 8,66 8,45 

Moravskoslezský 11,7197 16,2436 12,7272 9,6871 14,42 18,08 26,94 27,59 

Olomoucký 10,3062 11,9021 9,4540 8,0068 7,22 9,14 12,17 12,82 

Pardubický 6,7405 8,0288 7,0878 6,4944 6,11 7,97 10,93 11,23 

Plzeňský 5,9363 6,7288 5,6458 5,4790 7,22 9,49 13,23 13,31 

Praha 2,2768 3,3896 2,8419 2,7431 32,66 45,24 65,54 69,20 

Středočeský 5,8055 6,7160 5,5187 5,0037 14,57 19,85 28,56 29,30 

Ústecký 13,1973 16,9797 14,1633 11,1842 9,85 12,44 16,91 17,59 

Vysočina 7,7114 8,6449 8,2886 7,9023 6,03 8,16 11,09 11,27 

Zlínský 6,7407 9,5395 8,1218 6,9240 7,08 9,02 12,38 12,53 

 

V tabulce 6 nalezneme průřezovou analýzu míry participace v programech APZ. 

V rámci rekvalifikačních programů APZ pozorujeme nejvyšší míru participace v kraji 

Moravskoslezském a Zlínském, dále pak v kraji Olomouckém a Vysočina. Nejnižší je pak 

míra participace v rekvalifikacích v Praze, dále v kraji Karlovarském, Středočeském, 

Plzeňském a Královéhradeckém. Participace ve veřejně prospěšných pracích vykazuje 

podobné regionální tendence, nejvyšší míra participace je v kraji Ústeckém, dále pak 

v kraji Libereckém, Moravskoslezském a Vysočina, nejnižší je v Karlovarském a Plzeňském 

kraji a v Praze. Společensky účelná pracovní místa jsou nejvíce využívaným nástrojem 

v kraji Moravskoslezském, Olomouckém, Vysočina a Jihomoravském, nejnižší míra 

participace je ve všech sledovaných obdobích v Praze, dále v Libereckém, 

Královéhradeckém a Karlovarském kraji. A konečně projekty ESF vykazují nejvyšší míru 

participace v kraji Vysočina, Středočeském a v Praze, zatímco nejnižší míra je 

v Královéhradeckém, Karlovarském a Olomouckém kraji.  
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Tabulka 6. Průřezová analýza dat – míra participace v programech APZ 

  rekvalifikace veřejně prospěšné práce 

kraj 1999m1 2003m1 2007m1 2009m1 1999m1 2003m1 2007m1 2009m1 

Celkem ČR 0,9092 1,4312 1,8456 0,4682 1,3264 1,0347 0,8855 0,2616 

Jihočeský 0,9857 1,0038 1,9149 0,1973 0,8956 1,3205 1,0179 0,2933 

Jihomoravský 1,0070 0,9142 1,1849 0,2766 0,7099 0,1370 0,7186 0,1426 

Karlovarský 0,4404 0,8435 1,0759 0,1542 1,0276 0,0383 0,3358 0,0201 

Královéhradecký 0,4002 1,9165 1,2004 0,3499 0,8941 0,4069 0,4903 0,0921 

Liberecký 0,9435 0,6206 1,2277 0,1842 1,5940 1,6277 2,0961 0,3172 

Moravskoslezský 1,0607 2,1297 2,2967 0,8911 1,9635 2,0331 0,7557 0,3851 

Olomoucký 0,8275 1,3044 2,0189 0,6549 0,4092 0,4176 0,8030 0,4650 

Pardubický 0,8000 1,3506 1,4580 0,4055 0,5180 0,6459 0,8833 0,1722 

Plzeňský 0,9737 0,7438 1,4262 0,1189 0,1983 0,2531 0,4033 0,0510 

Praha 0,1040 0,1849 1,1049 0,1049 0,1802 0,2173 0,1558 0,1145 

Středočeský 0,7447 0,6392 1,1373 0,0502 0,6165 0,5322 0,9487 0,2451 

Ústecký 1,1381 1,9285 1,7381 0,4001 3,0137 1,9244 1,3885 0,4772 

Vysočina 1,2054 1,5348 3,0458 1,4546 2,4261 1,3791 0,8307 0,2005 

Zlínský 0,8138 2,2139 4,2663 0,7594 0,4751 0,0645 1,1191 0,1313 
 

  společensky účelná pracovní místa projekty ESF 

kraj 1999m1 2003m1 2007m1 2009m1 2007m1 2009m1 

Celkem ČR 3,4562 5,0173 3,5278 0,8485 5,6208 11,9199 

Jihočeský 1,7631 2,9091 4,2854 0,6027 8,6172 7,2480 

Jihomoravský 3,5199 5,4704 4,2292 0,9247 4,1336 13,0372 

Karlovarský 0,6056 1,6038 2,3260 0,5564 4,6272 7,7501 

Královéhradecký 1,5381 1,1296 2,4234 1,2032 3,3307 8,2566 

Liberecký 1,6226 2,3027 2,0482 0,3121 6,0127 15,3161 

Moravskoslezský 6,9238 8,8865 3,7391 1,2811 4,1410 12,0907 

Olomoucký 3,9225 5,8027 4,4442 1,7477 5,4343 8,1570 

Pardubický 5,1796 3,5966 4,0600 0,4166 6,7153 10,3094 

Plzeňský 1,8211 2,4947 2,2912 0,5718 6,1663 8,9061 

Praha 0,1594 0,2080 0,3991 0,2003 6,2403 20,0744 

Středočeský 2,3044 2,2130 2,3776 0,5641 7,0269 12,1271 

Ústecký 2,6914 5,2108 3,4648 0,9710 3,9001 11,4040 

Vysočina 2,8500 8,4972 7,3218 0,7599 11,8974 17,0731 

Zlínský 2,4970 3,5860 3,5714 0,4735 8,2660 11,7476 

Přes zjevné rozdíly v regionální struktuře programů APZ se ukazuje, že v krajích 

s nejvyšší/nejnižší mírou nezaměstnanosti je také většinou nejvyšší/nejnižší míra využívání 

nástrojů národní APZ. Tento poznatek potvrzuje, že politická rozhodnutí určující výdaje na 

APZ v krajích jsou částečně založená na statistikách nezaměstnanosti v krajích ČR (více viz 

kapitola 3.3.2). Zdá se však, že pro programy dotované s Evropského sociálního fondu 

(ESF) toto pravidlo neplatí. Jediným krajem, pro který platí pravidlo vysoké 

nezaměstnanosti i vysoké míry participace v programech ESF, je Vysočina. Například 

v Praze je však míra participace v programech ESF k lednu 2009 nejvyšší z celé republiky, 

přestože v Praze je stabilně nejnižší míra celkové nezaměstnanosti.  
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3.2.4 Analýza časových řad 

Analýzu datového souboru z hlediska časových řad provedeme na základě vývoje 

sledovaných proměnných od ledna 1999 do prosince 2009. Grafické znázornění vývoje 

míry celkové nezaměstnanosti v jednotlivých krajích nabízí graf 8. V krajích s vysokou 

mírou nezaměstnanosti můžeme pozorovat vyšší volatilitu míry nezaměstnanosti, která se 

ukazuje být více zranitelná vůči šokům než v krajích s nižší mírou nezaměstnanosti.  

Graf 8. Analýza časových řad – míra celkové nezaměstnanosti 

 

Obecně však můžeme říci, že vývoj míry celkové nezaměstnanosti v krajích ČR je 

určen společným hospodářským cyklem a případné výkyvy či odlišnosti jsou 

pravděpodobně dány strukturální povahou nezaměstnanosti v některých krajích. Ve všech 

krajích ČR dochází ke konci sledovaného období (zhruba od listopadu 2008) s nástupem 

hospodářské recese k výraznému nárůstu míry nezaměstnanosti. Tento fakt bychom měli 

v empirické analýze efektů APZ vzít v úvahu. Nástup recese mohl totiž významně změnit 

efekty programů APZ na nezaměstnanost. Abychom zjistili, zda má probíhající 

hospodářská recese vliv na efektivitu APZ, budeme v jedné ze specifikací našeho modelu 

zkoumat efekty APZ pouze pro období před začátkem hospodářské recese. 

0
5
1
0
1
5
2
0

0
5
1
0
1
5
2
0

0
5
1
0
1
5
2
0

0
5
1
0
1
5
2
0

2000m1 2005m1 2010m1

2000m1 2005m1 2010m12000m1 2005m1 2010m12000m1 2005m1 2010m1

Celkem CR Jihocesky Jihomoravsky Karlovarsky

Kralovehradecky Liberecky Moravskoslezsky Olomoucky

Pardubicky Plzensky Praha Stredocesky

Ustecky Vysocina Zlinsky

m
ir
a
n
e
z

mesic
Graphs by kraj2



56 
 

Graf 9 znázorňuje vývoj míry participace v rekvalifikacích (rekval) a programech 

veřejně prospěšných prací (vpp). Ve všech krajích pozorujeme významné sezónní výkyvy 

míry participace obou typů programů. Oba typy programů také zaznamenaly z počátku 

nárůst míry participace, zatímco ke konci sledovaného období se míra participace 

v rekvalifikacích i veřejně prospěšných pracích spíše snižuje. Pouze na konci roku 2009 

dochází k mírnému nárůstu míry participace v rekvalifikacích. 

Graf 9. Analýza časových řad – míra participace v rekvalifikačních programech 
a programech veřejně prospěšných prací 

 

Graf 10 vykresluje vývoj participace v programech společensky účelných pracovních 

míst (supm) a projektech ESF (esf). Na první pohled je patrné, že tyto programy APZ 

nejsou tolik ovlivněny sezónními faktory (ve srovnání s programy rekvalifikačními a 

programy VPP). Programy SÚPM však vykazují podobný časový vývoj jako programy 

rekvalifikační a VPP - na počátku sledovaného období dochází k růstu participace 

v programech, zhruba od počátku roku 2007 však míra participace v těchto programech 

klesá.  

Programy ESF jsou sledovány až od roku 2007, přičemž od počátku roku 2007 

zhruba do poloviny roku 2008 vykazuje míra participace významný nárůst, zhruba od 
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poloviny roku 2008 dochází spíše k poklesu. Růst participace v programech Evropského 

sociálního fondu v roce 2007 a v první polovině roku 2008 je pravděpodobně důsledkem 

nahrazování některých národních programů APZ. V roce 2009 míra participace ve většině 

krajů stagnuje, v některých krajích lehce roste a například v Praze dokonce dále klesá. 

Celkový pokles míry participace v programech od poloviny roku 2008 je pravděpodobně 

způsoben významným růstem míry nezaměstnanosti, který předčil nárůst počtu účastníků 

programů.  

Graf 10. Analýza časových řad – míra participace v programech SÚPM a 
programech spolufinancovaných z ESF 

 

Časová analýza vývoje míry participace v programech APZ ukazuje, že definování 

míry participace vůči celkovému počtu nezaměstnaných opravdu snižuje problém 

pozitivního vztahu mezi počtem účastníků programů a celkovým počtem 

nezaměstnaných. Zhruba od listopadu 2008 dochází k výraznému růstu míry celkové 

nezaměstnanosti ve všech krajích ČR, míra participace ve všech typech programů APZ 

však v tomto období spíše klesá, nebo roste jen mírně (růst se týká především programů 

ESF v některých krajích a ve třetím čtvrtletí roku 2009 také rekvalifikačních programů). 
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Na závěr uvedeme analýzu časových řad regionálních statistik HDP znázorněnou 

v grafu 11 (u této proměnné neuvádíme pro srovnání vývoj pro celou ČR, protože ten je 

pouhým součtem uvedených regionálních HDP). Regionální HDP vykazuje stejně jako 

ostatní sledované veličiny výrazné sezónní fluktuace. V celém sledovaném období a ve 

všech krajích ČR HDP roste, pouze rok 2009 je charakteristický spíše stagnací HDP. 

K výraznému poklesu však v žádném z krajů nedochází.  

Graf 11. Analýza časových řad – regionální HDP 

 

Základní analýza datového souboru, která byla představena v této kapitole, slouží 

nejen k představení použitých dat, ale tvoří také dobrý základ pro následující empirickou 

analýzu efektů APZ. Hlavní výhodou našeho datového souboru je dostatečná délka 

časového období a celkem vysoká variabilita pozorovaných proměnných jak v čase, tak 

mezi kraji ČR. Skutečnost, že budeme pracovat s panelovými daty, nám tím pádem 

umožní kontrolovat heterogenitu jednotlivých krajů a zároveň postihnout dynamiku jejich 

vývoje v čase. 

V této kapitole jsme identifikovali také základní nedostatky datového souboru, 

například fakt, že statistiky programů financovaných ESF jsou dostupné až od počátku 
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roku 2007. To by nám ale nemělo bránit v hodnocení jejich dopadů, navíc můžeme 

sledovat vliv rozšíření využívaných programů APZ o programy dotované z ESF. V této 

kapitole se nám také podařilo identifikovat důležitý milník, kterým je nástup hospodářské 

recese v roce 2008, který mohl podstatně změnit proces vzniku nezaměstnanosti v krajích 

ČR a ovlivnit efekty APZ na nezaměstnanost. V následující analýze efektů APZ budeme 

toto závěrečné období zkoumat dohromady v rámci analýzy celého období i odděleně a 

na základě srovnání dosažených výsledků vyvodíme vliv současné hospodářské recese na 

efekty APZ. 

3.3 Specifikace modelu 

V této kapitole formulujeme regresní funkci, která poslouží k analýze efektů APZ a 

podrobně rozebereme všechny případné nedostatky takto formulovaného modelu. 

Zmíníme možné způsoby jejich řešení a nakonec odůvodníme námi zvolenou identifikační 

strategii.  

3.3.1 Formulace odhadované rovnice 

 Konkrétní specifikace našeho modelu bude vycházet z teoretické analýzy efektů 

APZ, především pak z modelu představeného v kapitole 1.1. Připomeňme rovnici č. (4) 

vyjadřující rovnovážnou míru nezaměstnanosti, která byla v této kapitole odvozena: 

 �∗ =
�
	
��

1 + �
	
+

�
�� − ���

1 + �
	
, (4) 

kde �� představuje vektor faktorů zvyšujících reálnou mzdu, �� vektor proměnných, 

které zvyšují poptávku po práci, �� představuje faktory zvyšující participaci na trhu práce 

a 	
, 	, �
, �, �
 ≥ 0 jsou příslušné koeficienty rovnic tvorby mezd, poptávky po práci a 

nabídky práce. Mezi faktory ovlivňující reálnou mzdu, poptávku po práci a nabídku práce 

patří také programy aktivní politiky zaměstnanosti. Z této rovnice tedy budeme vycházet 

při specifikaci vlivu aktivní politiky zaměstnanosti na míru nezaměstnanosti v krajích ČR. 

Rovnice, kterou budeme odhadovat, je upravenou verzí rovnice (4), protože v naší 

analýze nejsme schopni oddělit výši efektů APZ na reálné mzdy, poptávku po práci a 

nabídku práce. Odhadované koeficienty efektů APZ jsou sumou všech těchto efektů a 
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vyjadřují tedy celkový čistý efekt programů APZ na nezaměstnanost. Mezi další faktory 

ovlivňující nezaměstnanost patří zpožděná míra nezaměstnanosti, regionální HDP a 

národní míra nezaměstnanosti. Odhadovaná rovnice má následující tvar:41 

 �2,3 =  	� + 	
�2,34
 + 	,�*2,345 + 	6ℎ7�2,348 + 	9:;�2,3 + <2,3, (5)  

kde � představuje míru celkové nezaměstnanosti, ,�* představuje míru participace 

v různých typech programů aktivní politiky zaměstnanosti (jedná se o rekvalifikace, 

veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa a projekty ESF), ℎ7� je 

proměnná popisující výši regionálního HDP, :;� je národní míra nezaměstnanosti a < 

představuje chybový člen. Dolní index   značí jednotlivé kraje ČR � = 1, … , 14� a " značí 

časové období v měsících od ledna 1999 do prosince 2009 �" = 1, … , 132�. Míra 

participace v programech APZ je do odhadované rovnice vkládaná se zpožděním, které 

odpovídá průměrné délce trvání daného typu APZ (viz kapitola 2.3). Míra participace 

v rekvalifikačních programech je zpožděna o jeden měsíc, míra participace v programech 

ESF o 4 měsíce a programy veřejně prospěšných prací a společensky účelných pracovních 

míst o 12 měsíců. Regionální HDP jsou v odhadované rovnici míry nezaměstnanosti 

použity také se zpožděním, které je v tomto případě rovno 12 měsícům.42  

3.3.2 Předpoklady modelu a identifikační strategie 

V této části práce bychom se měli zamyslet nad možnými nedostatky výše uvedené 

specifikace a uvést omezení, která na empirickou analýzu efektů APZ klade. 

Makroekonomická analýza umožňuje odhadnout výši čistých efektů APZ, přináší však také 

několik problémů spojených s ekonometrickou specifikací modelu.  

Hlavním problémem makroekonomických modelů efektů APZ je problém obrácené 

nebo také simultánní kauzality (reverse causality or simultaneity problem), které jsme již 

                                                           
41

 Odhadovaná rovnice je redukovanou formou modelu uvedeného v kapitole 1.1, která vychází z rovnic 
tvorby mezd a poptávky po práci. V odhadované rovnici nejsou uvedené mzdy, protože efekty APZ na mzdy 
jsou zahrnuty v celkových efektech APZ na nezaměstnanost, které odhadujeme. 

42
 Zpoždění HDP jsme určovali na základě vektorových autoregresních modelů míry celkové 

nezaměstnanosti a HDP pro jednotlivé kraje. Pro všechny kraje vyšla hodnota zpoždění HDP o 12 měsíců 
záporná a signifikantní. Tento výsledek odpovídá také zjištěním odborné literatury zabývající se zpožděním 
reakce nezaměstnanosti na změny v HDP (analýza ČSÚ (2010): Vybrané dopady hospodářského zpomalení 
na regionální trhy práce v ČR). 
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zmínili v kapitole 3.1. Počet účastníků programů APZ je totiž většinou určován z velké části 

rozhodnutími, která mohou být ovlivněna právě výší nezaměstnanosti v dané oblasti. 

Tento problém je v literatuře řešen několika různými způsoby. Calmfors a Skedinger 

(1995) a například také Hujer et al. (2002) řeší tento problém definováním míry 

participace v programech APZ vůči celkové nezaměstnanosti.43 Ostatní studie 

makroekonomických efektů APZ využívají ve svých specifikacích například podíl výdajů na 

aktivní politiku vůči HDP (Estevao, 2003), případně podíl výdajů APZ na HDP vůči 

nezaměstnanosti (Nickell, 1997). Dále je problém obrácené kauzality ve většině studií 

řešen pomocí alternativních specifikací, ve kterých se ověřují předchozí výsledky pomocí 

agregovaných odhadů za několik časových období či pomocí odhodů s využitím 

instrumentálních proměnných (viz kapitola 3.1.2). 

V této práci budeme problém obrácené kauzality řešit již zmíněnou specifikací míry 

participace v programech vůči celkové nezaměstnanosti, stejně jako v práci Calmfors a 

Skedinger (1995) a Hujer et al. (2002). Tato specifikace míry participace však 

pravděpodobně problém simultánní kauzality úplně neřeší. Estevao (2003) například 

uvádí, že tato specifikace pouze mění znaménko vychýlení odhadu a navíc je potřeba brát 

v úvahu problém endogenity způsobený přítomností míry nezaměstnanosti v této 

vysvětlující proměnné. V této práci však budeme v regresních rovnicích využívat 

zpožděných hodnot míry participace v programech APZ, tím pádem by neměl být problém 

obrácené kauzality natolik závažný. Samozřejmě pokud bychom předpokládali, že 

politická rozhodnutí jsou založená na přesných odhadech míry celkové nezaměstnanosti 

v krajích ČR, pak by zůstal problém obrácené kauzality nevyřešen.  

V ČR je však míra participace v programech APZ (vyjma programů ESF) 

determinována především výší prostředků na APZ, které jsou jednotlivým okresním 

úřadům práce přiděleny. Postup rozčleňování celkového rozpočtu APZ mezi jednotlivé 

úřady práce je založen na výpočtu tzv. koeficientu potřebnosti. Koeficient potřebnosti je 

určován na základě následujících ukazatelů: počet uchazečů v evidenci ÚP, míra 

nezaměstnanosti, počet uchazečů do 25 let, počet uchazečů nad 50 let, počet zdravotně 

postižených osob v evidenci ÚP, počet volných pracovních míst a počet dlouhodobě 
                                                           
43

 Při růstu nezaměstnanosti v kraji mohou politická rozhodnutí vést ke zvýšení počtu účastníků programů, 
není však jisté, jak toto ovlivní podíl počtu účastníků programů vůči celkové nezaměstnanosti (Calmfors a 
Skedinger, 1995).  
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nezaměstnaných. Koeficient je vypočten na základě průměrných ročních hodnot těchto 

ukazatelů.44 Míra participace v programech ESF je dále závislá na rozhodnutích, která se 

činí na úrovni Evropské unie. Míra nezaměstnanosti je tedy pouze jedním z mnoha faktorů 

ovlivňujících rozhodnutí ohledně výše přidělených prostředků na programy APZ. Výše 

prostředků je navíc určována na základě průměrných ročních hodnot míry 

nezaměstnanosti, problém simultánní kauzality by tedy neměl být příliš závažný. 

Přesto budeme naše odhady ověřovat pomocí instrumentálních proměnných, 

přičemž jako instrumenty využijeme zpožděné hodnoty participace v programech APZ 

stejně jako Estevao (2003) nebo například Hujer et al. (2002) a dále míru participace 

v programech definovanou vůči průměrné nezaměstnanosti v příslušném období podle 

Nickell (1997). 

Kromě problému obrácené kauzality jsou makroekonomické studie spojené také 

s problémem identifikace odhadované rovnice (identification problem). Abychom mohli 

míru participace v programech použít jako vysvětlující proměnnou pro míru 

nezaměstnanosti, je nutné předpokládat existenci nějaké exogenní variace této 

proměnné, která je nezávislá na vysvětlované proměnné (míře nezaměstnanosti). Pokud 

by byla míra participace v programech determinována pouze mírou celkové 

nezaměstnanosti v krajích, odhadovaná rovnice míry nezaměstnanosti by nebyla 

identifikovaná. Vzhledem k výše uvedenému procesu přidělování prostředků jednotlivým 

úřadům práce a vzhledem k tomu, že míra participace v programech APZ je určována i 

jinými vlivy (např. ochotou uchazečů o nezaměstnání účastnit se programů), zdá se 

smysluplné předpokládat, že uvedená rovnice je identifikovaná. 

 Nakonec je nutné specifikovat omezení daná předpoklady regresní rovnice, kterou 

budeme odhadovat. V rovnici (5) předpokládáme, že člen 	� je konstantní přes všechna 

pozorování, tedy přes všechny kraje i časová období. Stejně tak předpokládáme, že vliv 

všech vysvětlujících veličin na veličinu vysvětlovanou je konstantní v čase i pro všechny 

kraje. Dalším předpokladem je exogennost všech vysvětlujících proměnných, která může 

být porušena, pokud v odhadované rovnici chybí některá důležitá vysvětlující proměnná 

(omitted variable problem), proměnné jsou měřeny s chybou (measurement error), nebo 

                                                           
44

 Internetové stránky MPSV: Vyžádané informace (2010/29637-414 Výdaje na aktivní politiku 
zaměstnanosti). Dostupné na internetu (staženo 2. 5. 2010): http://www.mpsv.cz/cs/8612 
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je zde již zmíněný problém simultánní kauzality. Všechny zmíněné problémy by měly být 

vyřešeny použitím instrumentálních proměnných (samozřejmě za předpokladu, že tyto 

jsou vhodně zvolené). Jak jsme již zmínili výše, v této práci budeme ověřovat výsledky 

pomocí odhadů s instrumentálními proměnnými, exogennost proměnných bude tedy 

testována.  

Vraťme se nyní k předpokladu konstantního interceptu (člen 	�) přes všechna 

pozorování, který je velmi striktní a pokud není splněn, odhadnuté koeficienty jsou 

vychýlené. Tento předpoklad je však možné uvolnit a v regresní rovnici uvažovat 

individuálně-specifické faktory (vyjádřené členem 	2). Odhadovaná rovnice bude mít 

následující formu: 

 �2,3 =  	
�2,34
 + 	,�*2,345 + 	6ℎ7�2,348 + 	9:;�2,3 + 	2 + <2,3. (6)  

V tomto případě si však musíme uvědomit, že případná korelace mezi členem 	2 

(který neznáme) a ostatními vysvětlujícími veličinami povede k vychýleným odhadům 

jejich koeficientů. Vzhledem k tomu, že náš datový soubor obsahuje specifické průřezové 

jednotky (kraje ČR), můžeme předpokládat, že tato korelace bude nenulová. V takovém 

případě je nutné krajově-specifickou konstantu odstranit. To je možné provést pomocí 

modelu s fixními efekty45 (fixed effects model), který od všech proměnných odečte jejich 

průměry (vypočítané přes všechna časová období) a poté na takto upravená data aplikuje 

metodu nejmenších čtverců. Odečtení těchto průměrů vede k eliminaci časově 

konstantních vlivů (tedy členu 	2), jak můžeme vidět v rovnici (7): 

 
�2,3 −  �B2 =  	
C�2,34
 − �B2D + 	C,�*2,345 − ,�*BBBBB2D

+ 	6Cℎ7�2,348 − ℎ7�BBBBB2D + 	9C:;�2,3 − :;�BBBBBB2D + <2,3 − <E2 . 
(7)  

                                                           
45

 Tato metoda předpokládá, že člen 	2  (vyjadřující individuálně-specifické faktory) je fixní. Pokud je tomu 
tak, odhad pomocí modelu s fixními efekty je konzistentní. Pokud bychom předpokládali, že člen 	2  je 
náhodná veličina nekorelovaná s ostatními vysvětlujícími proměnnými, bylo by možné tento člen spolu 
s ostatními regresory konzistentně odhadnout pomocí tzv. náhodných efektů (random effects model). 
V našem případě však můžeme očekávat korelaci mezi individuálně-specifickými faktory a ostatními 
regresory, protože všechny vysvětlující veličiny pravděpodobně obsahují regionálně-specifické faktory. 
Hsiao (2003) popisuje rozdíl mezi modely s náhodnými efekty a s fixními efekty pomocí zaměnitelnosti 
průřezových jednotek. Pokud jsou jednotky zaměnitelné, je vhodné použít model s náhodnými efekty, 
pokud ne, model s fixními efekty je pravděpodobně vhodnější.  
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Využití tohoto modelu s fixními efekty je však problematické, pokud chceme do 

vysvětlujících proměnných zahrnout zpožděnou vysvětlovanou proměnnou tak, jak je 

tomu v naší analýze. Zpožděná míra nezaměstnanosti je totiž v takovém případě 

korelovaná s chybovým členem ��2,34
 je korelovaná s <2,34
 a tím pádem i s <E2�. 

V takovém případě tedy musíme použít jinou specifikaci modelu, abychom dosáhli 

konzistentních odhadů. Alternativním modelem využívaným k odstranění individuálně-

specifických faktorů (v tomto případě krajově-specifických) je model, který odhaduje první 

diference.46 Specifikaci tohoto modelu ilustruje rovnice (8): 

∆�2,3 =  	
∆�2,34
 + 	∆,�*2,345 + 	6∆ℎ7�2,348 + 	9∆:;�2,3 + ∆<2,3. (8)  

Na první pohled však vidíme, že problém korelace mezi zpožděnou mírou 

nezaměstnanosti a chybovým členem nebyl odstraněn (člen �2,34
 je korelovaný s <2,34
, 

tedy i ∆�2,34
 je korelovaný s ∆<2,3). Je proto nutné instrumentovat tuto vysvětlující 

proměnnou. Andersen a Hsiao (1982) doporučují jako instrument využít další zpožděnou 

hodnotu této proměnné, tedy �2,34 nebo ∆�2,34. V následující analýze budeme zkoumat 

vhodnost obou těchto instrumentů. 

Na závěr bychom měli zmínit problém spojený s využíváním instrumentálních 

proměnných pro panelová data. Kiviet (1995) ukazuje, že pokud využíváme metody 

instrumentálních proměnných pro panelová data, odhady jsou často vychýlené a málo 

eficientní. Jak jsme již zmínili v kapitole 3.1.2, v současné literatuře se tento problém 

často řeší použitím zobecněné metody momentů (GMM) navržené v práci Arellano a Bond 

(1991). Tato metoda se však využívá pro panelová data, u kterých je počet průřezových 

jednotek velký (asymptoticky jdoucí k nekonečnu) a naopak délka časové řady je malá a 

fixní. Pokud je však naopak počet průřezových jednotek fixní a časová řada je dostatečně 

dlouhá, což spíše platí pro náš datový soubor, problém využití metody GMM podle 

Arellano a Bond (1991) tkví v příliš velkém počtu instrumentů, které jsou touto metodou 

definované. Metoda GMM podle Arellano a Bond (1991) se tedy ukazuje být pro potřeby 

této analýzy nevhodná. Navíc Kiviet (1995) zmiňuje, že s rostoucí délkou časových řad je 

problém vychýlení odhadů výrazně méně závažný. 

                                                           
46

 Metoda prvních diferencí poskytuje stejně jako metoda fixních efektů konzistentní odhady koeficientů 
v případě, že individuálně-specifické faktory jsou fixní. 
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3.4 Výsledky empirické analýzy 

V této kapitole představíme výsledky čtyř různých specifikací odhadovaného 

modelu. První z nich vychází z rovnice (5) a předpokládá existenci konstantního členu 	�, 

který je fixní pro všechny kraje i časová období, a exogennost všech vysvětlujících 

proměnných. Tuto specifikaci budeme odhadovat pomocí klasické metody nejmenších 

čtverců aplikované na panelová data (pooled OLS). Druhá specifikace vychází z rovnice (8), 

uvolňuje předpoklad konstantního interceptu a umožňuje přítomnost krajově-specifických 

faktorů, které jsou však z důvodu pravděpodobné korelace s ostatními regresory 

odstraněny pomocí prvních diferencí (metoda OLS aplikovaná na první diference dat). 

V této specifikaci vyřadíme z vysvětlujících proměnných zpožděnou hodnotu vysvětlované 

proměnné z důvodu její korelace s chybovým členem. Třetí specifikace vychází také 

z rovnice (8), do modelu však zahrnuje i zpožděnou míru vysvětlované proměnné, která je 

instrumentovaná její další zpožděnou hodnotou. Model stále předpokládá, že ostatní 

vysvětlující proměnné (především pak míra participace v programech APZ) jsou exogenní. 

A konečně poslední specifikace také odhaduje model v prvních diferencích, přičemž 

uvolňuje i předpoklad exogennosti míry participace v programech APZ. Tato specifikace 

využívá instrumentálních proměnných pro zpožděnou míru celkové nezaměstnanosti a 

pro příslušná zpoždění míry participace. Zvolili jsme dvě skupiny instrumentů – první 

skupina zahrnuje další zpoždění celkové míry nezaměstnanosti (∆�2,34), příslušná další 

zpoždění míry participace v programech APZ (∆,�*2,3454
) a samozřejmě všechny 

exogenní proměnné (regionální HDP a národní míru nezaměstnanosti). Druhá skupina 

instrumentů obsahuje další zpoždění celkové míry nezaměstnanosti (∆�2,34), míru 

participace v programech definovanou vůči průměrné míře celkové nezaměstnanosti 

v příslušném období (přičemž datový soubor byl rozdělen na dvě stejně dlouhá období) a 

ostatní exogenní proměnné. 

Na závěr uvedeme výsledky výše uvedených specifikací, ve kterých však časové 

období omezíme pouze do října 2008, kdy byl ve sledované míře celkové nezaměstnanosti 

identifikován začátek hospodářské krize. Oddělení tohoto období nám umožní 

odhadnout, jestli jsou efekty APZ ovlivněny současnou hospodářskou krizí.  
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3.4.1 Metoda nejmenších čtverců 

V tabulce 7 jsou uvedeny výsledky odhadů pomocí metody OLS. Pro obě specifikace 

odhadované pomocí OLS jsou uvedeny výsledky čtyř regresních rovnic, které se liší 

v počtu vysvětlovaných proměnných, do regresních funkcí jsou postupně přidávány 

kontrolní proměnné (regionální míra HDP a národní míra nezaměstnanosti). Uvedené 

standardní chyby jsou robustní odhady chyb (Huber-Whitovy odhady založené na 

Taylorových expanzích). Breusch-Paganův test heteroskedasticity uvedený na konci 

tabulky 7 totiž u všech modelů zamítá nulovou hypotézu o homoskedasticitě residuí. 

Všechny uvedené specifikace byly dále testovány na přítomnost multikolinearity pomocí 

statistik VIF (variance inflation factor), které počítají diagonální prvky inverzní matice ke 

korelační matici vysvětlujících proměnných. Tyto faktory nedosahovaly v žádném 

z případů kritických hodnot, přítomnost multikolinearity nebyla potvrzena.  

Výsledky modelu s konstantním interceptem jsou uvedeny v levé části tabulky 7. 

Programy rekvalifikační a programy veřejně prospěšných prací mají signifikantně 

negativní vliv na míru celkové nezaměstnanosti (samozřejmě s příslušným zpožděním). 

Podle výsledků OLS vede zvýšení míry participace v rekvalifikacích o 1 % k poklesu míry 

celkové nezaměstnanosti o 0,07 – 0,1 % a zvýšení participace v programech VPP o 1 % 

snižuje míru celkové nezaměstnanosti o 0,04 – 0,07 % (veličiny jsou uvedeny 

v procentech). Oproti tomu koeficienty příslušející k programům SÚPM a ESF jsou ve 

všech případech signifikantně pozitivní. Tento fakt může indikovat přítomnost efektů 

vytěsnění, kdy subvencovaná pracovní místa nahrazují pracovní místa běžného trhu 

práce. Velikost efektu vytěsnění se pohybuje (při zvýšení míry participace o 1 %) pro 

programy SÚPM okolo 0,015 % a v případě projektů ESF dosahuje až 0,02 %. I přes 

negativní dopady na řádnou zaměstnanost však mohou tyto programy zvyšovat 

participaci na trhu práce, tyto efekty na pracovní sílu však pomocí našeho modelu není 

možné odhadnout.47  

Odhadnuté koeficienty všech ostatních (kontrolních) veličin v modelu s konstantním 

interceptem mají očekávaná znaménka a jsou vysoce signifikantní. Velký vliv na míru 

celkové nezaměstnanosti má v tomto případě její zpožděná hodnota, tento vliv však bude 

                                                           
47

 Určení efektů APZ na participaci na trhu práce je problematické, protože pracovní síla je ovlivňována 
mnoha dalšími faktory jako například stárnutí populace, výše starobních důchodů a další. 
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pravděpodobně částečně eliminován v dalších specifikacích, které odhadují regresní 

rovnici v prvních diferencích.  

Tabulka 7. Výsledky metody OLS 

 Model s konstantním interceptem  Model v prvních diferencích 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

��&.,� 34
 -0,0920*** -0,103*** -0,0713*** -0,0829*** -0,182*** -0,180*** -0,0381*** -0,0384*** 

(0,00912) (0,00908) (0,00922) (0,00926) (0,0132) (0,0133) (0,00896) (0,00889) 

.�� 34
 -0,0562*** -0,0660*** -0,0389*** -0,0490*** -0,196*** -0,191*** 0,0136 0,0111 

(0,00570) (0,00593) (0,00611) (0,00640) (0,0138) (0,0139) (0,0100) (0,00987) 

!��- 34
 0,0169*** 0,0153*** 0,0157*** 0,0142*** -0,192*** -0,191*** -0,0802*** -0,0789*** 

(0,00324) (0,00322) (0,00316) (0,00315) (0,0361) (0,0359) (0,0169) (0,0169) 

�!% 349 0,0120*** 0,0137*** 0,0222*** 0,0232*** -0,0418*** -0,0400*** -0,00890** -0,0110** 

(0,00118) (0,00116) (0,00170) (0,00162) (0,0104) (0,0103) (0,00449) (0,00443) 

�34
 1,007*** 1,006*** 1,000*** 0,999***   

(0,00221) (0,00222) (0,00239) (0,00238)   

ℎ7� 34
   -0,00425*** -0,00394***   -0,0071*** 0,0107*** 

  (0,000411) (0,000417)   (0,00240) (0,00258) 

:;� 3   0,0676*** 0,0639*** 0,828*** 0,845*** 

    (0,00737) (0,00711) (0,0246) (0,0256) 

Počet 
pozorování 1680 1680 1680 1680 1666 1666 1666 1666 

R
2
 0,994 0,994 0,994 0,994 0,482 0,484 0,796 0,800 

BreuschPagan 
chi2(1) 28,76 39,06 27,13 40,19 154,82 150,28 225,85 201,31 

Prob > chi2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

RESET test 
F(3, x) 15,67 7,72 11,10 10,85 49,48 50,02 0,40 1,80 

Prob > F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7519 0,1447 

Pozn.: V závorkách jsou uvedeny robustní odhady standardních chyb; *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1. 

Metoda OLS aplikovaná na model s konstantním interceptem (tzv. pooled OLS) 

poskytuje celkem rozumné výsledky, je však nutné si uvědomit, že je spojena s velmi 

striktními předpoklady (viz kapitola 3.4). Dalším problémem je pravděpodobná 

přítomnost chybějících vysvětlujících proměnných v modelu. Existenci tohoto problému 

jsme testovali pomocí tzv. RESET testu (regression specification test), který testuje, zda 

v modelu nechybí nějaká důležitá proměnná (tento test přidává mezi vysvětlující 

proměnné polynomy vytvořené z vysvětlované proměnné a testuje jejich signifikanci). 

RESET test pro všechny modely odhadované pomocí OLS zamítá nulovou hypotézu dobře 

specifikovaného modelu. Je tedy pravděpodobné, že výsledky modelu s konstantním 

interceptem jsou vychýlené. 
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Nyní se tedy podívejme na výsledky specifikace odhadující model v prvních 

diferencích (pravá část tabulky 7), která uvolňuje předpoklad o konstantním interceptu. 

V této specifikaci nefiguruje zpožděná míra celkové nezaměstnanosti z důvodu její 

korelace s chybovým členem. Hlavním rozdílem oproti modelu s konstantním interceptem 

je velký nárůst koeficientu národní míry nezaměstnanosti. Tato veličina je v modelech 

prvních diferencí dat schopná vysvětlit velkou část výkyvů ve vysvětlované proměnné 

(zvýšení růstu národní míry nezaměstnanosti o 1 % zvyšuje růst míry celkové 

nezaměstnanosti zhruba o 0,8 % a koeficient determinace se s přidáním národní míry 

nezaměstnanosti zvýšil téměř dvojnásobně). Přesto i po přidání národní míry 

nezaměstnanosti zůstávají všechny ostatní proměnné kromě programů VPP vysoce 

signifikantní.  

Odhadnuté koeficienty proměnných popisujících míru participace v rekvalifikačních 

programech, programech SÚPM a ESF zůstávají signifikantně negativní ve všech 

specifikacích, s přidáním národní míry nezaměstnanosti se však velikost jejich koeficientů 

podstatně snižuje (u rekvalifikací z -0,18 na -0,04, pro programy SÚPM z -0,19 na -0,08 a 

pro programy ESF z -0,04 na -0,01). Vliv těchto programů na míru celkové 

nezaměstnanosti je tedy signifikantní, ale relativně malý (zvýšení růstu participace 

v těchto programech o 1 % snižuje růst míry nezaměstnanosti zhruba o 0,01 – 0,19 %). 

Programy veřejně prospěšných ztrácí po přidání národní míry nezaměstnanosti mezi 

vysvětlující proměnné signifikantní vliv na míru celkové nezaměstnanosti, odhadované 

koeficienty jsou v těchto specifikacích (model (7) a (8)) nesignifikantní a kladné.  

Modely v prvních diferencích byly také testovány pomocí RESET testu, který 

nezamítá nulovou hypotézu (model neobsahuje chybějící proměnné), pokud do 

specifikace přidáme národní míru nezaměstnanosti. Modely s národní mírou 

nezaměstnanosti jsou tedy podle výsledků RESET testu dobře specifikované, na rozdíl od 

modelů (5) a (6), které podle výsledků trpí problémem chybějící vysvětlující proměnné. 

Specifikace odhadující první diference proměnných tedy nepotvrdila přítomnost efektu 

vytěsnění u programů SÚPM a ESF. Efekty těchto programů APZ a programů 

rekvalifikačních na míru celkové nezaměstnanosti jsou ve všech specifikacích signifikantně 

negativní. Oproti tomu efekty programů veřejně prospěšných prací v modelech (7) a (8), 

které jsou podle výsledků RESET testu jediné dobře specifikované, jsou kladné a 
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nesignifikantní. Zdá se tedy, že tento typ nástroj APZ není účinný v boji 

s nezaměstnaností. Musíme si však uvědomit, že uvedené specifikace stále předpokládají 

exogennost všech vysvětlujících veličin, odhady jsou tedy nevychýlené, pouze pokud je 

tento předpoklad splněn. 

3.4.2 Metoda instrumentálních proměnných 

Nyní se podívejme na výsledky dalších dvou specifikací, které používají metody 

instrumentálních proměnných (IV). V první z těchto specifikací do odhadované rovnice 

přidáme zpožděnou míru celkové nezaměstnanosti, kterou instrumentujeme její další 

zpožděnou hodnotou. V kapitole 3.3.2 jsme uvedli, že Andersen a Hsiao (1982) doporučují 

využít jako instrument další zpoždění míry celkové nezaměstnanosti (�2,34) nebo další 

zpoždění první diference míry celkové nezaměstnanosti (∆�2,34).  

Vhodně zvolená instrumentální proměnná však musí splňovat dva hlavní 

předpoklady. Prvním z nich je exogennost vůči odhadované rovnici. U obou proměnných 

předpokládáme, že tento předpoklad je splněn. IV by neměly být korelované s chybovým 

členem odhadované rovnice (s nepozorovanými faktory, které jsou obsažené v chybovém 

členu) díky zvolenému zpoždění instrumentů a zároveň by měly ovlivňovat vysvětlovanou 

proměnnou (∆�2,3) pouze prostřednictvím instrumentované proměnné (∆�2,34
). Druhou 

podmínkou je, aby instrumentální proměnná byla schopná v dostatečné míře vysvětlovat 

instrumentovanou proměnnou (v opačném případě se jedná o tzv. slabý instrument, 

jehož použití je spojeno s mnoha problémy). Korelační koeficienty instrumentované 

proměnné a obou instrumentů ukazují, že další zpoždění první diference míry celkové 

nezaměstnanosti (∆�2,34) je silnějším a tudíž vhodnějším instrumentem (korelační 

koeficient 0,53) než další zpoždění míry celkové nezaměstnanosti (�2,34), jejíž korelační 

koeficient s instrumentovanou proměnnou je pouze 0,03. Jako instrument budeme tedy 

využívat ∆�2,34. 

Zahrnutí zpožděné vysvětlované proměnné do regresní funkce však neřeší problém 

případné endogenity proměnných popisujících participaci v programech APZ (způsobený 

přítomností simultánní kauzality, chybou měření nebo chybějící vysvětlující proměnnou). 

V poslední specifikaci našeho modelu budeme tedy instrumentovat také míru participace 

v programech APZ. V této poslední specifikaci tedy předpokládáme, že jediné exogenní 
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proměnné v regresní rovnici jsou regionální HDP a národní míra nezaměstnanosti. 

Budeme využívat dvou různých skupin instrumentů pro zpožděnou míru celkové 

nezaměstnanosti a míru participace v programech APZ. Obě skupiny zahrnují další 

zpoždění míry celkové nezaměstnanosti (∆�2,34) a obě exogenní proměnné (hdp a CRu). 

První skupina instrumentů dále zahrnuje další zpoždění míry participace (tedy 

∆��&.,�34, ∆.��34
6, ∆!��-34
6, ∆�!%34G). U těchto instrumentálních proměnných 

předpokládáme splnění předpokladu exogennosti vůči odhadované rovnici ze stejného 

důvodu jako výše. Korelační koeficient těchto instrumentů s příslušnou instrumentovanou 

proměnnou48 je pro programy rekvalifikací 0,13; pro VPP 0,47; pro SÚPM 0,33 a pro 

projekty ESF 0,28. Nejslabším instrumentem se tedy zdá být zpožděná hodnota míry 

participace v rekvalifikacích.  

Druhá skupina instrumentů zahrnuje příslušné zpoždění míry participace 

v programech APZ, která je však definovaná vůči průměrné míře nezaměstnanosti 

v daném období, přičemž datový soubor byl rozdělen na dvě období (leden 1999 – červen 

2004 a červenec 2004 – prosinec 2009). Korelační koeficienty těchto instrumentů 

s příslušnými instrumentovanými proměnnými jsou:49 pro rekvalifikace 0,91; pro VPP 

0,87; pro SÚPM 0,65 a pro ESF 0,87. Grafy ilustrující vývoj míry participace v programech 

APZ (instrumentovaných proměnných) a míry participace v programech APZ vůči 

průměrné nezaměstnanosti (zvolených instrumentů) jsou uvedeny v příloze 1. Tyto grafy 

dokládají, že se jedná o relativně silné instrumenty. Vzhledem k dostatečně dlouhému 

období, přes které byly počítány příslušné průměry počtu nezaměstnaných, by tyto 

instrumenty neměly být endogenní vůči odhadované rovnici. Předpoklady kladené na IV 

by měly být splněny.  

Nyní se podívejme na výsledky jednotlivých specifikací. V tabulce 8 uvádíme 

výsledky všech specifikací využívajících IV, uvedené standardní chyby jsou opět robustní 

odhady chyb. Provedený Wooldridgův test přítomnosti autokorelace v panelových datech 

                                                           
48

 Jedná se o korelační koeficienty následujících dvojic proměnných: ∆��&.,�3 a ∆��&.,�34
, ∆.��3 a 
∆.��34
, ∆!��-3 a ∆!��-34
, ∆�!%3 a ∆�!%34
. 

49
 Jedná se o korelační koeficienty proměnných ∆,�*3 a ∆,�*_�3 , kde ,�* vyjadřuje míry participace 

v příslušných typech programů APZ (vůči celkové nezaměstnanosti v daném kraji a daném měsíci) a ,�*_� 
vyjadřuje míry participace v příslušných typech programů APZ definované vůči průměrnému počtu 
nezaměstnaných (tvořících celkovou nezaměstnanost) v daném kraji přes celé období dlouhé 5,5 roku. 
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zamítá nulovou hypotézu o neexistenci autokorelace prvního stupně, je tedy vhodné 

použít robustní odhady standardních chyb.  

Levá část tabulky 8 nabízí výsledky modelu v prvních diferencích, ve kterém je 

zpožděná míra celkové nezaměstnanosti instrumentována její další zpožděnou hodnotou. 

Do modelu opět postupně přidáváme kontrolní veličiny (regionální HDP a národní míru 

nezaměstnanosti). Odhadnuté koeficienty jsou velmi podobné koeficientům odhadnutým 

pomocí modelu s prvními diferencemi bez zahrnutí zpožděné míry nezaměstnanosti, které 

jsme uvedli v pravé části tabulky 7. Zpožděná hodnota vysvětlované proměnné není 

v modelu (12) dokonce ani signifikantní, zdá se, že národní míra nezaměstnanosti je 

schopná vysvětlit vývoj míry celkové nezaměstnanosti v čase velmi dobře a mezikrajové 

rozdíly jsou postihnuty ostatními proměnnými.  

Tabulka 8. Výsledky metody IV 

 Model v prvních diferencích 

IV pro � IV pro �, ��&.,�, .��, !��-, �!% 

první skupina IV druhá skupina IV 

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

��&.,� 34
 -0,164*** -0,158*** -0,0383*** -0,0385*** -0,215*** -0,00202 -0,170*** -0,0460*** 

(0,0133) (0,0163) (0,0130) (0,0116) (0,0556) (0,0815) (0,0166) (0,0102) 

.�� 34
 -0,189*** -0,181*** 0,00379 0,00424 -0,355*** -0,0458 -0,190*** 0,000122 

(0,0225) (0,0306) (0,0300) (0,0228) (0,0623) (0,113) (0,0361) (0,0322) 

!��- 34
 -0,162*** -0,157*** -0,0731*** -0,0738*** 0,0370 -0,0524 -0,0495* -0,0177 

(0,0312) (0,0354) (0,0229) (0,0275) (0,155) (0,100) (0,0293) (0,0126) 

�!% 349 -0,0320*** -0,0277*** -0,00630** -0,00861*** -0,0655 -0,0105 9,39e-05 0,000244 

(0,00686) (0,00654) (0,00303) (0,00325) (0,0426) (0,0159) (0,00550) (0,00395) 

�34
 0,196*** 0,222*** 0,0919** 0,0689 0,249** 0,0598 0,253*** 0,0784* 

(0,0469) (0,0500) (0,0408) (0,0430) (0,115) (0,0863) (0,0515) (0,0470) 

ℎ7� 34
   -0,0113** 0,00850*** 0,000152 0,0101** -0,0151** 0,00805*** 

  (0,00570) (0,00210) (0,00772) (0,00461) (0,00729) (0,00255) 

:;�3   0,777*** 0,803*** 0,787***   0,826*** 

    (0,0972) (0,0871) (0,212)   (0,0816) 

Počet 
pozorování 1666 1666 1666 1666 1652 1652 1666 1666 

Hausman test 
chi2 126,37 159,95 24,58 12,06 15,38 4,12 180,32 65,67 

Prob>chi2 0,0000 0,0000 0,0002 0,0607 0,0088 0,6603 0,0000 0,0000 

Pozn.: V závorkách jsou uvedeny robustní standardní chyby; *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1. 
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Tento závěr nám potvrdil také Hausmanův test50 pro porovnání koeficientů modelů 

v prvních diferencích bez použití IV (model (5) - (8)) a modelů v prvních diferencích 

s použitím IV (model (9) - (12)), který pro model (12) na 5% hladině významnosti nezamítá 

nulovou hypotézu, že rozdíl v koeficientech není systematický. Zdá se tedy, že pokud 

zahrneme mezi vysvětlující veličiny národní míru nezaměstnanosti i regionální HDP, 

zahrnutí zpožděné vysvětlované proměnné již není nutné. Výsledky Hausmanova testu 

jsou uvedeny na konci tabulky 8. 

Výsledky poslední specifikace našeho modelu s využitím IV pro zpožděnou hodnotu 

vysvětlované proměnné i pro všechny proměnné vyjadřující míru participace 

v programech APZ jsou uvedené v pravé části tabulky 8. I v této specifikaci platí, že přidání 

národní míry nezaměstnanosti do regresní funkce činí některé veličiny méně signifikantní, 

jejich koeficienty v absolutní hodnotě menší a v některých případech mění i jejich 

znaménka. Pro obě skupiny instrumentálních proměnných vychází znaménka koeficientů 

míry participace v programech rekvalifikací ve všech odhadovaných rovnicích záporná a 

ve třech ze čtyř rovnic také vysoce signifikantní. Velikost těchto koeficientů se v rovnicích 

bez zahrnutí národní míry nezaměstnanosti pohybuje zhruba okolo -0,2, pokud tuto 

veličinu do regresní funkce zahrneme, koeficienty jsou podstatně nižší (-0,002 a -0,04). 

Programy SÚPM mají ve třech ze čtyř specifikací záporné koeficienty, které však nejsou 

signifikantní. Koeficienty programů VPP jsou oproti tomu signifikantně záporné, pokud 

v rovnici nefiguruje národní míra nezaměstnanosti, po jejím přidání svou signifikanci ale 

ztrácí (v případě první skupiny IV si však zachovávají záporný koeficient, při použití druhé 

skupiny IV se koeficient mění na kladný). Míra participace v programech 

spolufinancovaných z ESF vykazuje záporné nesignifikantní koeficienty, pokud použijeme 

první skupiny IV, pro druhou skupinu je její vliv na míru celkové nezaměstnanosti 

nesignifikantní a kladný.  

Výsledky metody IV, ve které instrumentujeme veličiny vyjadřující participaci 

v programech, jsou tedy spíše smíšené. Jediný relativně robustní výsledek poskytuje míra 

                                                           
50

 Zde je vhodné zmínit, že Hausmanův test vychází z předpokladu, že odhady koeficientů modelu bez 
instrumentálních proměnných jsou konzistentní a eficientní za předpokladu platnosti nulové hypotézy o 
exogennosti všech vysvětlujících proměnných a nekonzistentní, pokud platí alternativní hypotéza 
(endogenita některých proměnných). Dále předpokládá, že odhady s instrumentálními proměnnými jsou 
konzistentní v obou případech, tedy že zvolené instrumenty splňují všechny předpoklady a jsou platnými 
instrumenty. 
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participace v rekvalifikacích, která si zachovává záporné koeficienty ve všech specifikacích. 

Zdá se, že všechny zvolené instrumentální proměnné nesplňují požadované předpoklady a 

nejsou tedy vhodnými instrumenty.  

Tento závěr potvrzují i výsledky Hausmanova testu, který porovnává koeficienty 

modelů v prvních diferencích bez použití IV (model (6) nebo (8)) a specifikací s využitím 

jedné ze skupin instrumentů (model (13) nebo (14) a (15) nebo (16)). Hausmanův test 

zamítá nulovou hypotézu pouze v případě využití první skupiny instrumentů a zahrnutí 

národní míry nezaměstnanosti do modelu (model (14)). V tomto případě tedy (za 

předpokladu, že instrumenty splňují všechny předpoklady) není nutné používat 

instrumentálních proměnných, protože všechny veličiny jsou podle výsledku testu 

exogenní. Vzhledem k tomu, že Hausmanův test ale zamítl nulovou hypotézu pro model 

s druhou skupinou instrumentů, minimálně jedna zvolená skupina instrumentů 

předpoklady nesplňuje. Je možné, že druhá skupina instrumentů je nevhodně zvolená a 

výsledek testu je tím zkreslen (všechny veličiny skutečně jsou exogenní), nebo je naopak 

možné, že je zkreslen výsledek testu pro první skupinu instrumentálních proměnných 

(některé z vysvětlujících veličin jsou endogenní). Je také možné, že ani jedna z použitých 

skupin IV není platná, o exogennosti proměnných nemůžeme v takovém případě nic říct. 

Které instrumenty jsou platné nelze určit, pokud nemáme k dispozici platné 

instrumentální proměnné, o kterých bychom věděli, že všechny předpoklady splňují.51 

3.4.3 Výsledky modelů bez současné hospodářské recese 

Výše uvedené výsledky budeme v následující části práce srovnávat s výsledky 

stejných specifikací aplikovaných na datový soubor, ze kterého jsme odstranili období 

současné hospodářské krize. Pro potřeby této analýzy bylo nutné identifikovat počátek 

hospodářské krize podle vysvětlované proměnné (míry celkové nezaměstnanosti 

v regionech ČR). V kapitole 3.2.4 jsme uváděli časovou analýzu proměnných, přičemž v 

grafu 8 byl znázorněn vývoj míry celkové nezaměstnanosti v jednotlivých krajích. Z grafu 8 

je zřejmé, že někdy ke konci roku 2008 došlo k výraznému nárůstu míry celkové 

nezaměstnanosti ve všech krajích ČR. Pro lepší ilustraci provázanosti vývoje míry celkové 

                                                           
51

 Připomeňme, že platná instrumentální proměnná musí splňovat dva výše uvedené požadavky. Jedná se o 
požadavek exogennosti vůči odhadované rovnici a také je nutné, aby instrumentální proměnná 
v dostatečné míře vysvětlovala proměnnou, kterou instrumentuje. 
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nezaměstnanosti v jednotlivých krajích ČR uvádíme zde tentýž graf, ve kterém jsou však 

všechny kraje ČR znázorněny najednou (graf 12).  

Graf 12. Míra celkové nezaměstnanosti v krajích ČR 

 

Graf 12 ukazuje, že počátek prudkého růstu míry celkové nezaměstnanosti nastal ve 

všech krajích v přibližně stejném měsíci na konci roku 2008. Pro určení tohoto měsíce 

využijeme graf míry celkové nezaměstnanosti pro celou ČR (graf 13), který znázorňuje 

vývoj pouze v roce 2008 a 2009. Z grafu 13 je patrné, že období prudkého růstu míry 

celkové nezaměstnanosti nastává zhruba v listopadu 2008. Počátek hospodářské recese 

byl tedy pro potřeby této analýzy určen na listopad 2008. 

Graf 13. Míra celkové nezaměstnanosti pro ČR od ledna 2008 do prosince 2009 
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Tabulka 9 ilustruje výsledky metody nejmenších čtverců pro období bez současné 

hospodářské recese (leden 1999 až říjen 2008). Stejně jako v předchozí části uvádíme 

robustní odhady standardních chyb, protože Breusch-Paganův test zamítá nulovou 

hypotézu o homoskedastických residuích.  

Pro model s konstantním interceptem mají všechny odhadnuté koeficienty stejné 

znaménko a přibližně stejnou velikost jako koeficienty odhadnuté stejnou metodou pro 

celé sledované období (viz tabulka 7), převážná většina koeficientů je také vysoce 

signifikantní. Odstranění hospodářské recese tedy výsledky nijak výrazně nezměnilo, 

odhadované koeficienty v tabulce 9 jsou sice pro všechny proměnné o něco menší, 

nejedná se však o výrazný rozdíl.  

Tabulka 9. Výsledky metody OLS pro období od ledna 1999 do října 2008 

 Model s konstantním interceptem  Model v prvních diferencích 
 (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) 

��&.,� 34
 -0,0740*** -0,0820*** -0,0611*** -0,0688*** -0,185*** -0,180*** -0,0526*** -0,0525*** 

(0,00922) (0,00925) (0,00933) (0,00943) (0,0126) (0,0125) (0,00962) (0,00958) 

.�� 34
 -0,0390*** -0,0457*** -0,0276*** -0,0341*** -0,206*** -0,199*** -0,0118 -0,0115 

(0,00571) (0,00600) (0,00599) (0,00637) (0,0145) (0,0146) (0,0112) (0,0111) 

!��- 34
 0,0183*** 0,0169*** 0,0157*** 0,0148*** -0,159*** -0,158*** -0,0790*** -0,0775*** 

(0,00326) (0,00325) (0,00323) (0,00322) (0,0333) (0,0330) (0,0178) (0,0177) 

�!% 349 0,000814 0,00219* 0,0135*** 0,0137*** -0,0255*** -0,0218*** -0,00381 -0,00569 

(0,00115) (0,00115) (0,00227) (0,00227) (0,00833) (0,00800) (0,00419) (0,00412) 

�34
 0,999*** 0,998*** 0,996*** 0,995***     

(0,00247) (0,00247) (0,00250) (0,00250)     

ℎ7� 34
   -0,00290*** -0,00244***   -0,0130*** 0,00859*** 

  (0,000432) (0,000435)   (0,00256) (0,00259) 

:;� 3   0,0601*** 0,0554***   0,748*** 0,767*** 

    (0,00882) (0,00888)   (0,0263) (0,0276) 

Počet 
pozorování 1484 1484 1484 1484 1470 1470 1470 1470 

R
2
 0,994 0,995 0,995 0,995 0,548 0,554 0,785 0,787 

BreuschPagan 
chi2 48,95 52,90 47,63 51,87 247,62 245,51 171,99 154,54 

Prob > chi2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

RESET test 
F(3, x) 10,56 13,27 8,35 13,04 52,57 53,08 12,11 13,22 

Prob > F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Pozn.: V závorkách jsou uvedeny robustní odhady standardních chyb; *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1. 
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Odhadnuté koeficienty modelu v prvních diferencích (pravá část tabulky 9) jsou také 

srovnatelné s odhady pro celé sledované období (pravá část tabulky 7). Koeficienty míry 

participace v rekvalifikačních programech se však po odstranění období hospodářské 

recese lehce zvětšili, koeficienty programů SÚPM a ESF se naopak lehce snížili a programy 

ESF ztratili v některých případech svou signifikanci.52 Programy VPP jsou sice ve 

specifikacích s národní mírou nezaměstnanosti stále nesignifikantní, jejich znaménka jsou 

však díky odstranění období hospodářské recese záporná (v modelech (7) a (8) 

zahrnujících celé sledované období byly koeficienty kladné). Žádné další výrazné změny 

koeficientů odstranění hospodářské recese nepřineslo. 

Výsledky RESET testu však zamítají nulovou hypotézu dobře specifikovaného 

modelu pro všechny specifikace (zatímco v případě odhadů založených na kompletním 

datovém souboru RESET test nulou hypotézu po přidání národní míry nezaměstnanosti 

nezamítl). Tento výsledek může být důsledkem ztráty signifikantního vlivu programů ESF, 

které byly odstraněním části datového souboru nejvíce postiženy. Zdá se tedy, že tyto 

programy mají důležitý vliv na míru celkové nezaměstnanosti, který se však nemá 

možnost projevit, pokud odstraníme období hospodářské recese.  

Nyní srovnejme výsledky metody instrumentálních proměnných. Tabulka 10 nabízí 

výsledky této metody pro datový soubor končící říjnem 2008. Koeficienty míry participace 

v rekvalifikačních programech si ve srovnání s modelem pro kompletní datový soubor (viz 

tabulka 8) opět zachovaly stejná znaménka, signifikanci a jsou ve srovnání s odhady 

celého sledovaného období o něco větší. Koeficienty programů VPP jsou také o něco větší, 

s přidáním národní míry nezaměstnanosti však stále ztrácí svou signifikanci. Programy 

SÚPM mají prakticky stejně velké koeficienty, které jsou opět signifikantní pouze v levé 

části tabulky (ve srovnání s výsledky v tabulce 8). Největší vliv mělo odstranění období 

hospodářské recese opět na programy ESF, jejichž koeficienty jsou nižší a v některých 

specifikacích již nejsou signifikantní.  

Odstranění období hospodářské krize mělo také významný vliv na signifikanci 

zpožděné míry celkové nezaměstnanosti, která se stala nesignifikantní, a její koeficienty 

                                                           
52

 Vzhledem k tomu, že jsme zkrátili časové období pouze do října 2008 a programy ESF jsou sledovány až od 
počátku roku 2007, dalo se očekávat, že toto zkrácení budeme mít největší vliv na programy ESF, které 
v rámci tak krátkého období nemají možnost prokázat své skutečné efekty.  
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se podstatně zmenšily a to i ve specifikacích bez národní míry nezaměstnanosti. Tento 

fakt také pravděpodobně ovlivnil výsledky Hausmanova testu pro modely (25) – (28), 

který tentokrát nezamítl nulovou hypotézu (stejných koeficientů v modelu se zpožděnou 

mírou celkové nezaměstnanosti a použitím IV a v modelu bez zpožděné míry celkové 

nezaměstnanosti). Zpožděná hodnota míry celkové nezaměstnanosti je tedy 

pravděpodobně důležitou vysvětlující proměnnou pro změny v míře celkové 

nezaměstnanosti především v období současné hospodářské krize.  

Tabulka 10. Výsledky metody IV pro období od ledna 1999 do října 2008 

 Model v prvních diferencích 

IV pro  � IV pro �, ��&.,�, .��, !��-, �!% 

první skupina IV druhá skupina IV 

(25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) 

��&.,� 34
 -0,188*** -0,180*** -0,0524*** -0,0528*** -0,363*** -0,198 -0,205*** -0,0630*** 

(0,0134) (0,0139) (0,0168) (0,0164) (0,0734) (0,179) (0,0178) (0,0162) 

.�� 34
 -0,207*** -0,198*** -0,0124 -0,0109 -0,345*** -0,186 -0,202*** -0,00855 

(0,0288) (0,0370) (0,0335) (0,0310) (0,0549) (0,190) (0,0481) (0,0413) 

!��- 34
 -0,163*** -0,158*** -0,0782*** -0,0784*** 0,0505 -0,00781 -0,0381* -0,0150 

(0,0399) (0,0333) (0,0159) (0,0253) (0,140) (0,187) (0,0229) (0,0132) 

�!% 349 -0,0266*** -0,0215*** -0,00352 -0,00609 -0,0633 -0,0278 -0,0147* -0,00546 

(0,00689) (0,00546) (0,00359) (0,00385) (0,0434) (0,0487) (0,00763) (0,00429) 

�34
 -0,0276 0,00572 0,0103 -0,0110 0,114 0,0587 0,0131 -0,00745 

(0,0492) (0,0523) (0,0370) (0,0402) (0,0993) (0,113) (0,0524) (0,0428) 

ℎ7� 34
   -0,0131 0,00898** 0,00201 0,00704 -0,0161 0,00945** 

  (0,00800) (0,00404) (0,00964) (0,00809) (0,0103) (0,00466) 

:;�3   0,744*** 0,773*** 0,423   0,811*** 

    (0,127) (0,100) (0,353)   (0,0912) 

Počet 
pozorování 1470 1470 1470 1470 1456 1456 1470 1470 

Hausman test 
chi2 0,72 0,03 0,24 0,24 51,08 3,23 60,87 37,94 

Prob>chi2 0,9493 1,0000 0,9986 0,9997 0,0000 0,7797 0,0000 0,0000 

Pozn.: V závorkách jsou uvedeny robustní standardní chyby; *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1. 

Výsledky metody IV s odstraněním hospodářské krize vykazují záporné (přestože 

v některých případech nesignifikantní) koeficienty pro všechny typy programů APZ ve 

všech specifikacích (model (25) – (32)), kromě modelu (29) kde mají programy SÚPM 

znaménko kladné. Oproti výsledkům za celé sledované období (model (9) – (16)), ve 

kterých má stabilně záporné koeficienty pouze míra participace v rekvalifikacích, 

nacházíme tedy v tomto případě evidenci signalizující účinnost programů APZ. Je tedy 
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možné, že specifické období hospodářské krize zkreslilo výsledky odhadů pro kompletní 

datový soubor. 

Hausmanův test endogenity proměnných popisujících participaci v programech APZ 

však potvrzuje výsledky, které jsme získali pro model zahrnující celé sledované období. 

V případě zahrnutí národní míry nezaměstnanosti do modelu nezamítá nulovou hypotézu 

exogennosti proměnných pro první skupinu instrumentů, pro druhou skupinu však tuto 

hypotézu jednoznačně zamítá. Tento protichůdný výsledek je tedy robustní 

vůči odstranění období recese a potvrzuje, že alespoň jedna ze skupin instrumentálních 

proměnných nebyla vhodně zvolena. Výsledky těchto modelů bychom měli tedy brát 

s rezervou, protože odhadnuté koeficienty budou pravděpodobně alespoň v jednom 

z modelů vychýlené.  

3.4.4 Shrnutí výsledků empirické analýzy 

 Dříve než začneme s interpretací dosažených výsledků, je nutné připomenout, že 

provedená analýza efektů aktivní politiky zaměstnanosti může z několika důvodů 

poskytovat vychýlené a nekonzistentní odhady skutečných efektů APZ. Nejvýznamnějším 

problémem je problém simultánní kauzality. Použití klasické regresní analýzy předpokládá 

existenci kauzálního vztahu mezi vysvětlujícími veličinami a veličinou vysvětlovanou. 

Pokud však tento předpoklad není splněn a vztah mezi veličinami je podmíněn opačnou 

příčinností nebo příčinností oboustrannou, jsou odhady efektu, který zkoumáme pomocí 

OLS, vychýlené. Vzhledem k pravděpodobné existenci simultánní kauzality mezi mírou 

využívání nástrojů APZ a mírou nezaměstnanosti mohou být odhadované efekty APZ 

vychýlené. Způsob řešení tohoto problému není jednoznačný a empirický výzkum v této 

oblasti stále probíhá.  

V této práci jsme přijali opatření, která by měla vést k odstranění tohoto problému, 

není však možné ověřit, zda byla tato opatření úspěšná. Míru participace v programech 

APZ jsme definovali vůči míře celkové nezaměstnanosti (použili jsme tzv. akomodačních 

podílů) a tyto proměnné jsme dále vkládali do regresních rovnic s příslušným zpožděním. 

Jedno z přijatých opatření zahrnovalo také využití instrumentálních proměnných pro 

míru participace v programech APZ. Výsledky Hausmanova testu však naznačují, že 

alespoň jedna skupina použitých instrumentálních proměnných nebyla vhodně 
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zvolena. Pokud by ani jedna ze skupin instrumentů nesplňovala předpoklady platných 

IV a v modelu by byl přítomný problém simultánní kauzality, mohly by být odhady 

vychýlené. I v tomto případě by však tato práce splnila jeden z vytyčených cílů, neboť 

se pokusila o odhady efektů APZ pomocí dostupných zdrojů a zvolených metod a snad 

také posunula výzkum makroekonomických efektů APZ v České republice o kousek 

dál.  

Analýza efektů APZ, která byla náplní této kapitoly, uvádí výsledky několika 

různých specifikací. Každá z uvedených specifikací obsahuje předpoklady, které 

nemusí být pro náš datový soubor splněné, tohoto omezení jsme si vědomi a 

pokoušíme se proto v každé další specifikaci některý z těchto předpokladů uvolnit. 

Níže uvedené souhrnné výsledky pak většinou vychází pouze z modelů v prvních 

diferencích, ve kterých je zahrnuta národní míra nezaměstnanosti. Modely 

s konstantním interceptem totiž zahrnují velmi striktní předpoklad neexistence 

krajově-specifických vlivů (respektive nulové střední hodnoty těchto vlivů) a národní 

míra nezaměstnanosti se ukázala být velmi důležitá pro vysvětlení změn v míře 

celkové nezaměstnanosti. 

Míra participace v rekvalifikačních programech vykazuje ve všech uvedených 

specifikacích záporný vliv na míru celkové nezaměstnanosti, který je signifikantní na 

1% hladině významnosti (kromě modelů (14) a (30) ve kterých tento vliv není 

signifikantní). Tento vliv se projevuje s příslušným zpožděním jednoho měsíce a jeho 

velikost se v modelech prvních diferencí s národní mírou nezaměstnanosti pohybuje 

kolem -0,05. Zvýšení růstu míry participace v rekvalifikačních programech o 1 % tak 

vede ke snížení růstu míry celkové nezaměstnanosti zhruba o 0,05 %. Vzhledem 

k tomu, že míra participace v rekvalifikačních programech se ve sledovaném období 

pohybuje okolo 1,25 %, výše odhadovaných efektů na míru celkové nezaměstnanosti 

je relativně malá. 

Programy společensky účelných pracovních míst a programy spolufinancované 

z ESF také vykazují v převážné většině specifikací pracujících s prvními diferencemi 

záporné koeficienty. Pokud předpokládáme, že jsou tyto veličiny exogenní, jejich vliv 

na míru celkové nezaměstnanosti je signifikantně záporný. Velikost efektů programů 
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SÚPM se pohybuje okolo -0,08 a programů ESF okolo -0,01 (zde uvažujeme pouze 

specifikace, ve kterých je zahrnuta národní míra nezaměstnanosti).  

Koeficienty participace v programech ESF jsou tedy podstatně menší, je však 

nutné si uvědomit, že průměrná participace v těchto programech ve sledovaném 

období je asi 12,4 %, zatímco v programech SÚPM je to 3,8 %. Zvýšení míry 

participace v programech o 1 % je tedy pravděpodobně dosažitelnější u programů ESF 

než u programů SÚPM. Uvedené odhady koeficientů však obsahují předpoklad, že 

jsou tyto proměnné exogenní. V modelech, ve kterých jsme předpokládali jejich 

endogenitu (modely (13) – (16) pro kompletní datový soubor a modely (29) – (32) pro 

datový soubor bez období hospodářské recese) nejsou tyto veličiny signifikantní, 

přestože odhadnuté koeficienty si ve většině případů zachovávají záporná znaménka.  

Efektivita aktivní politiky zaměstnanosti ve smyslu snižování míry celkové 

nezaměstnanosti se zdá být nejnižší u programů veřejně prospěšných prací. Přestože 

tato proměnná vykazuje v některých specifikacích signifikantně záporné koeficienty, 

po zahrnutí národní míry nezaměstnanosti do modelu ztrácí ve všech případech svůj 

signifikantní vliv na nezaměstnanost (uvažujeme pouze modely v prvních diferencích) 

a často také vykazuje kladné koeficienty. Kladné koeficienty mohou být vysvětleny 

přítomností efektu vytěsnění, kdy pracovní místa vytvořená programy veřejně 

prospěšných prací vytěsňují místa řádného trhu práce. Přítomnost těchto efektů u 

nástrojů APZ, které vytvářejí pracovní místa, byla v literatuře již mnohokrát 

prokázána.53 Velikost odhadnutého efektu vytěsnění v naší analýze je však velmi malá 

(pohybuje se mezi 0,003 a 0,013 %) a nesignifikantní. Míra participace v programech 

veřejně prospěšných prací tedy v naší analýze neprokázala žádný signifikantní vliv na 

změny v míře celkové nezaměstnanosti (vycházíme z výsledků modelů prvních 

diferencí, ve kterých je zahrnuta národní míra nezaměstnanosti). 

Nakonec uveďme závěry plynoucí z analýzy vlivu hospodářské krize na výsledky 

analýzy efektů APZ. Programy spolufinancované z ESF byly odstraněním tohoto 

období nejzávažněji ovlivněny, protože tato proměnná je sledována až od počátku 

roku 2007. Období od ledna 2007 do října 2008 je tedy příliš krátké a není schopné 

                                                           
53

 Přítomnost efektů vytěsnění potvrzují i studie sumarizující výsledky dosavadního výzkumu, například 
Martin a Grubb (2001) nebo Kluve a Schmidt (2002), viz kapitola 3.1.2. 
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poskytnout dostatečný základ pro ucelenou analýzu efektů těchto programů. 

Odhadnuté koeficienty se s odstraněním tohoto období výrazně snížily a často ztratily 

svou signifikanci. Koeficienty příslušející k míře participace v rekvalifikacích jsou 

naopak po odstranění období recese o něco vyšší (v absolutní hodnotě). Zpožděná 

míra celkové nezaměstnanosti a regionální HDP byly také ovlivněny odstraněním 

zmíněného období. Tyto veličiny se zdají být důležité pro vysvětlení výkyvů v míře 

celkové nezaměstnanosti především v období současné hospodářské krize, 

s odstraněním tohoto období se totiž signifikance jejich koeficientů podstatně snížila.  

Výsledky analýzy efektů aktivní politiky zaměstnanosti naznačují přítomnost 

negativních dopadů APZ na změny v míře celkové nezaměstnanosti (ve smyslu 

snižování růstu nezaměstnanosti či zvyšování jejího poklesu). Odhadnuté koeficienty 

míry participace v rekvalifikačních programech, programech SÚPM a ESF jsou 

negativní téměř ve všech uvedených specifikacích a ve většině z nich také 

signifikantní. Velikosti těchto efektů jsou však velmi malé. Programy veřejně 

prospěšných prací pak nevykazují žádné signifikantní vlivy na změny v míře celkové 

nezaměstnanosti. 

Výsledky naší analýzy nyní porovnáme s výsledky ostatních studií zabývajících se 

efektivností nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, abychom získali představu o tom, zda 

se v naší analýze podařilo závěry dosavadního výzkumu spíše potvrdit či vyvrátit. Výsledky 

nejprve porovnáme s výsledky evaluačních studií v ČR a poté se studiemi 

makroekonomických efektů APZ v zahraničí. Naše práce zřejmě poprvé umožňuje určité 

porovnání makroekonomických efektů APZ v České republice se studiemi v zahraničí. 

Studie efektivity programů APZ v ČR se většinou shodují v pozitivních účincích 

rekvalifikací na zaměstnanost účastníků těchto programů, některé z nich však upozorňují 

na jejich krátkodobý účinek, který se často v delším období vytrácí. V této studii jsme 

odhadovali pouze krátkodobé efekty rekvalifikačních programů. Rekvalifikační programy 

jsou podle našich výsledků spojeny s negativními efekty na míru celkové 

nezaměstnanosti. Přítomnost žádoucích krátkodobých efektů se nám tedy podařilo 

potvrdit, absenci dlouhodobých efektů těchto programů však naše analýza nevyvrací, ani 

nepotvrzuje.  
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Společensky účelná pracovní místa dosahují v hodnocení efektivity programů APZ v 

ČR často relativně nejlepších výsledků. Odhadnuté koeficienty společensky účelných 

pracovních míst v naší analýze mají absolutně největší velikost, zvýšení růstu počtu 

účastníků v programech SÚPM o 1 % má tedy relativně největší negativní vliv na míru 

celkové nezaměstnanosti. Tento závěr tedy potvrzuje výsledky ostatních studií, je však 

nutné si uvědomit, že koeficienty těchto programů nebyly ve všech specifikacích v naší 

analýze signifikantní.  

Efektivitu programů financovaných z Evropského sociálního fondu v ČR hodnotila 

zatím pouze studie Sirovátka a Kulhavý (2008). Tyto programy mají podle jejich odhadů 

malý vliv na nezaměstnanost, uvádí však, že efekty těchto programů se nemusely ještě 

plně projevit. Výsledky naší analýzy naznačují, že efekty programů spolufinancovaných 

z ESF jsou spíše negativní, velikost těchto efektů je však nižší než u programů 

rekvalifikačních a společensky účelných pracovních míst. Koeficienty příslušející k těmto 

programům navíc nebyly ve všech specifikacích signifikantní. Tento závěr je tedy také 

relativně v souladu s výsledky práce Sirovátka a Kulhavý (2008), hodnocení efektivity 

programů spolufinancovaných z ESF může být však ovlivněno relativně krátkou dobou 

jejich využívání v ČR. 

Co se týká efektivity programů veřejně prospěšných prací, evaluační studie pro ČR 

většinou shledávají tyto programy nejméně účinnými, některé dokonce hovoří o 

negativních efektech těchto programů na zaměstnanost účastníků těchto programů. 

Sirovátka a Kulhavý (2008) uvádí, že efekty veřejně prospěšných prací na výskyt v 

nezaměstnanosti jsou tradičně zanedbatelné. Tento závěr je také v souladu s výsledky 

naší empirické analýzy, ve které nebyla prokázána přítomnost žádných signifikantních 

efektů těchto programů na míru celkové nezaměstnanosti. 

Co se týká výsledků zahraničních studií zabývajících se efektivitou aktivní 

politiky zaměstnanosti, můžeme konstatovat, že v souladu se studiemi, jimž jsme se 

konceptuálně inspirovali54, naše výsledky potvrzují, že rekvalifikační programy a 

subvencovaná zaměstnání (v ČR nazývaná společensky účelná pracovní místa) jsou 

nejúčinnějšími nástroji politiky zaměstnanosti. Odhadnuté efekty těchto programů na 
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 Calmfors a Skedinger (1995); Hujer et al. (2002) a Altavilla a Caroleo (2002). 
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míru celkové nezaměstnanosti v naší studii jsou však nižší než ve studiích 

zahraničních. Zvýšení růstu míry participace v rekvalifikačních programech o 1 % vede 

podle naší analýzy ke snížení růstu míry celkové nezaměstnanosti v regionech ČR o 

0,05 %. Hujer et al. (2002) oproti tomu odhaduje, že snížení míry celkové 

nezaměstnanosti v důsledku stejného zvýšení míry participace v rekvalifikačních 

programech se v západním Německu pohybuje mezi 0,15 a 0,25 %. Pokud tedy 

předpokládáme, že uvedené výsledky nejsou vychýlené, efektivita rekvalifikačních 

programů v ČR je zhruba čtyřnásobně nižší než v západním Německu. 

V případě zvýšení míry participace v programech společensky účelných pracovních 

míst se podle našich odhadů snižuje míra celkové nezaměstnanosti v regionech ČR o 

0,08 %. Tento výsledek můžeme porovnat s výsledky studie Altavilla a Caroleo (2002), 

která odhaduje, že efekt rozšíření participace v programech subvencovaných zaměstnání 

o 1 % způsobuje pokles míry nezaměstnanosti v jižní Itálii o 0,44 %, zatímco v severní Itálii 

je to pouze o 0,14 %. Naše odhady efektivity těchto programů v ČR jsou tedy opět o něco 

nižší než výsledky uvedené studie efektivity těchto programů v Itálii, rozdíl mezi 

odhadnutými efekty pro ČR a severní Itálii však není tak velký.  

Programy přímé tvorby pracovních míst nemají podle některých zahraničních studií 

žádné signifikantní efekty na nezaměstnanost (Hujer et al., 2002), jiné studie uvádí, že 

jsou tyto programy spojené s efekty vytěsnění (Hagen, 2003; Dahlberg a Forslund, 1999; 

Calmfors a Skedinger, 1995). Naše zjištění ohledně efektivity programů veřejně 

prospěšných prací odpovídají výsledkům studie Hujer et al. (2002), která uvádí výsledky 

empirické analýzy pro východní a západní Německo, přičemž ani v jedné z těchto částí 

Německa neprokázala signifikantní vliv programů přímé tvorby pracovních míst na míru 

celkové nezaměstnanosti. Nám se také nepodařilo prokázat žádné signifikantní efekty 

veřejně prospěšných prací na nezaměstnanost v regionech ČR.  

Přestože naše analýza může být spojena s jistými nedostatky, porovnání s výsledky 

studií efektivity aktivní politiky zaměstnanosti v ČR a se zahraničními studiemi ukazuje, že 

naše výsledky jsou více méně v souladu s relevantní literaturou.  
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Závěr 

Aktivní politika zaměstnanosti byla v devadesátých letech minulého století 

považována za nejvhodnější prostředek vedoucí k vyřešení problému stabilně vysoké a 

stále rostoucí míry nezaměstnanosti v Evropě. V té době panovala shoda ohledně řady 

negativních efektů pasivní politiky zaměstnanosti na motivaci nezaměstnaných 

pokračovat v hledání práce a ukázalo se, že štědrý sociální systém je jednou z příčin 

vzrůstajícího problému evropské nezaměstnanosti. Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 

přitom nabízela způsob, jak zvýšit motivaci nezaměstnaných a zefektivnit fungování trhu 

práce. S rostoucí mírou využívání nástrojů APZ začala postupně růst i řada evaluačních 

studií. Výsledky těchto studií však nebyly tak jednoznačné, jak se zprvu očekávalo. 

Efektivita nástrojů APZ nebyla ve všech případech potvrzena a ukázalo se, že účinnost 

aktivní politiky zaměstnanosti závisí na charakteristikách zvolených programů a 

specifických charakteristikách trhu práce.  

Přestože je počet evaluačních studií efektů APZ již značný, zájem o tuto oblast stále 

přetrvává, v posledních letech dokonce roste. Ukazuje se, že efektivní využívání nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti se neobejde bez kvalitní a systematické evaluace dopadů 

těchto nástrojů. Evropská komise výrazně doporučuje všem členským státům zavést 

systém pravidelného hodnocení programů APZ, přesto však tradici kvalitního hodnocení 

programů APZ nalezneme jen v několika státech (především ve Švédsku, Německu a Velké 

Británii). V České republice není systém pravidelného hodnocení efektivity programů 

prozatím ustálen, přestože v posledních letech se touto problematikou zabývalo několik 

studií (Institut trhu práce, 2007b-d; Sirovátka a Kulhavý, 2008). V situaci současné 

hospodářské krize je problém efektivního využívání nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti ještě závažnější. Výdaje na aktivní i pasivní politiku rostou,55 v této situaci 

se tedy potřeba hodnocení efektivity nástrojů APZ zvyšuje.  

V této práci jsme se zabývali makroekonomickými efekty aktivní politiky 

zaměstnanosti, přičemž jsme poskytli ucelenou teoretickou i empirickou analýzu těchto 

                                                           
55

 Státní rozpočet aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2009 činil 5,7 mld. Kč, v roce 2010 je tento rozpočet 
navýšen na 7,3 mld. Kč s tím, že MPSV bude tento rozpočet v průběhu roku pravděpodobně dále navyšovat 
z vlastních zdrojů stejně, jako tomu bylo v roce 2009. 
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efektů. Teoretická analýza efektů poskytuje důležitý základ pro hodnocení vlivů aktivní 

politiky zaměstnanosti na makroekonomické veličiny trhu práce. Jejich pochopení nám 

umožní maximalizovat příznivé a minimalizovat nepříznivé efekty nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti. Teoretická analýza APZ ukazuje, že pouze kombinace nástrojů APZ 

spojená s patřičnou volbou cílové skupiny a dalších charakteristik programů vede 

k maximalizaci efektivity APZ. Z teoretické analýzy plyne, že u rekvalifikačních programů je 

velmi důležité zaměřit se na vhodnou volbu cílové skupiny a vzít v úvahu klesající výnosy 

z rozsahu, které jsou u tohoto typu programu obzvlášť markantní. Veřejně prospěšné 

práce a další formy subvencovaných zaměstnání jsou naopak spojeny s efekty ztráty 

mrtvé váhy a substitučními efekty, měly být tedy zaměřené především na dlouhodobě 

nezaměstnané a další problematické skupiny a dodržovat princip adicionality.56 

Tato práce nabízí také empirickou analýzu efektů aktivní politiky zaměstnanosti 

v krajích České republiky. Analýza vychází z agregovaných dat úřadů práce, přičemž 

vypovídací schopnost výsledků naší analýzy je omezena právě touto skutečností. Na 

druhou stranu však makroekonomická analýza umožňuje kvantifikovat velikost efektů 

vytěsnění (substitučních efektů), jejichž přítomnost byla již potvrzena závěry mnoha 

studií.57 Uvedená empirická analýza odhaduje výši efektů míry participace v programech 

aktivní politiky zaměstnanosti na míru celkové nezaměstnanosti v krajích ČR. Programy 

APZ byly pro účely této analýzy rozděleny na rekvalifikační programy, programy veřejně 

prospěšných prací, společensky účelná pracovní místa a programy spolufinancované 

z Evropského sociálního fondu. Míra participace v programech byla do regresní rovnice 

zahrnuta s příslušným zpožděním, které odpovídá průměrné délce daného typu 

programu. Jako kontrolní proměnné byly dále použity národní míra nezaměstnanosti a 

regionální HDP.  

Výsledky empirické analýzy prokázaly přítomnost negativních efektů na míru 

celkové nezaměstnanosti v případě rekvalifikačních programů, programů společensky 

účelných pracovních míst a programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu. 

Přičemž efektivita rekvalifikačních programů se ukázala být nejvíce robustní. Míra 

                                                           
56

 Princip adicionality požaduje, aby subvencovaná pracovní místa nenahrazovala pracovní místa řádného 
trhu práce. Subvencovaná místa by tedy měla vznikat v oblastech, do kterých řádný trh práce nezasahuje.  

57
 Viz kapitola 3.1 nebo také souhrnné studie Martin a Grubb (2001); Kluve a Schmidt (2002). 
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participace v rekvalifikacích vykazuje vysoce signifikantní vliv na míru celkové 

nezaměstnanosti v převážné většině všech specifikací. Velikost nalezených efektů je však 

relativně malá. Zvýšení růstu míry participace v rekvalifikačních programech o 1 % vede 

podle odhadnutých koeficientů ke snížení růstu míry celkové nezaměstnanosti o 0,05 %, 

v případě programů společensky účelných pracovních míst se snižuje míra celkové 

nezaměstnanosti o 0,08 % a u programů Evropského sociálního fondu o 0,01 %. U 

programů veřejně prospěšných prací nebyla prokázána přítomnost žádných 

signifikantních efektů na míru celkové nezaměstnanosti. 

Porovnání s výsledky studií efektivity aktivní politiky zaměstnanosti v ČR a se 

zahraničními studiemi navíc ukázalo, že naše výsledky jsou v souladu s relevantní 

literaturou. Při interpretaci jejích závěru je přesto třeba uplatnit jistou dávku opatrnosti, 

musíme si především uvědomit, že naše analýza poskytuje pouze agregátní výsledky. 

Proto bychom například uvedený nesignifikantní vliv veřejně prospěšných prací neměli 

interpretovat ve smyslu neefektivity těchto programů, neboť dopady těchto programů na 

zúčastněné jedince mohou být pozitivní v mnoha směrech. 

Přes možné nedostatky naší empirické analýzy se však domníváme, že tato práce 

splnila svůj cíl ve smyslu obohacení literatury zkoumající efekty aktivní politiky 

zaměstnanosti v České republice. Tato práce nemá v úmyslu poskytovat definitivní závěry 

ohledně efektivity programů APZ. Chtěla by spíše upozornit na problematiku evaluace 

programů aktivní politiky zaměstnanosti a podnítit další výzkum v oblasti efektů APZ 

v České republice. 
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Cíl práce a charakteristika tématu: 
 
S přetrvávající vysokou mírou nezaměstnanosti v některých zemích Evropy se mnohé 
z těchto zemí snaží přesouvat prostředky z oblasti pasivní politiky zaměstnanosti do oblasti 
politiky aktivní (APZ) a tím dosáhnout vyšší zaměstnanosti. Mezi takové státy patří i 
Česká republika. Ekonomická teorie se již mnoho let zabývá posouzením efektů APZ na 
zaměstnanost, výsledky studií však nejsou jednoznačné. Specifické charakteristiky trhů 
práce ukazují, že nelze vyvodit obecné závěry o efektivnosti daného nástroje politiky 
zaměstnanosti. Tato práce bude usilovat o zhodnocení efektů jednotlivých opatření aktivní 
politiky zaměstnanosti v České republice. V úvodu práce použijeme Layard-Nickellova 
modelu trhu práce a konceptu Beveridgovy křivky k posouzení teoretických dopadů APZ 
na zaměstnanost. Tyto modely pracují nejen s poptávkou po práci a nabídkou práce, ale 
také s tvorbou výše mezd a efektivitou párování (matching) mezi volnými pracovními 
místy a uchazeči o zaměstnání. Díky tomu nám umožňují určit pravděpodobné dopady 
jednotlivých efektů APZ na zaměstnanost. Dále se zaměříme na vývoj výdajů na aktivní 
politiku zaměstnanosti v Evropě a v České republice a představíme dosavadní empirický 
výzkum v oblasti efektů aktivní politiky zaměstnanosti. Na základě toho formujeme 
hypotézy, které budeme v empirické části práce testovat. Pro empirickou analýzu efektů 
APZ použijeme statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí týkající se APZ a 
zaměstnanosti v regionech ČR. V závěru práce bychom rádi na základě získaných 
výsledků dospěli k doporučením ohledně dalšího vývoje aktivní politiky zaměstnanosti 
v České republice. 
 
 
 
Hypotézy: 
 

• Aktivní politika zaměstnanosti je celkově efektivní ve smyslu zvyšování 
zaměstnanosti. 

•  Institucionální prostředí trhů práce má významný vliv na efektivitu APZ. 
• Regionálně cílené programy jsou efektivnější ve zvyšování zaměstnanosti než 

programy celoplošné. 
• Veřejně prospěšné práce a přímá tvorby pracovních míst ve veřejném sektoru mají 

nejnižší schopnost zvyšovat zaměstnanost. 
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