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Abstrakt

Diplomová práce „Analýza dopadu demografického vývoje na zaměstnanost a politiku 

zaměstnanosti starších osob v České republice“ se zabývá specifickým postavením starších 

osob na trhu práce, které jsou při ztrátě zaměstnání oproti jiným skupinám na pracovním trhu, 

častěji a ve větší míře ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností. V práci je rozebírán aktuální 

stav zaměstnanosti starších osob v České republice a v Evropské unii vzhledem 

k demografickým trendům, které mají, kromě jiných důsledků, i silný dopad na trh práce.

Cílem práce je zjistit, v čem spočívají hlavní překážky stojící v cestě vyššímu zapojení 

starších osob na trhu práce v České republice, a jakým směrem by se měla politika

zaměstnanosti ubírat, aby dosáhla vyšší účinnosti. Základní hypotézou práce je tvrzení, že 

realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR není v případě řešení problematiky 

nezaměstnanosti starších osob dostatečně účinná. Pomocí čtyř teoretických rámců jsou 

identifikovány hlavní nedostatky v současnosti uplatňované politiky zaměstnanosti ve vztahu 

ke starším osobám a jejich příčiny. Teoretická východiska jsou uplatněna i v diskusi možných 

řešení problému.

Empirická část práce využívá poznatky veřejně – politických dokumentů, výstupů odborných 

studií, metody srovnávací analýzy a v nejvyšší míře pak poznatky získané z rozhovorů 

s experty. Přístup ČR k politice zaměstnanosti ve vztahu ke starším osobám je v práci 

porovnáván s přístupem Finska, které patří v oblasti sociálního i ekonomického zapojení 

starších pracovníků ve společnosti mezi nejúspěšnější evropské státy. Návrhová část 

diplomové práce přichází s konkrétními doporučeními, které by mohly inspirovat k přijetí 

účinnějších opatření v politice zaměstnanosti starších osob v České republice.



Abstract

The thesis “Analysis of the influence of demographic development on employment and 

employment policy of elderly people in the Czech republic” focuses on the specific position 

of elderly people in the labour market. In the event of redundancy, they tend to be under threat

of long-term unemployment more often and to a greater extent than other groups in the labour 

market. The thesis describes in detail the current state of employment of elderly people in the 

Czech Republic and the European Union with respect to demographic trends, which – in 

addition to other consequences – also have a strong impact on the labour market.

The aim of the thesis is to determine the main obstacles preventing greater involvement of 

elderly people in the labour market in the Czech Republic, and the direction employment 

policy should take in order to achieve greater efficiency. The basic hypothesis of the thesis is 

the idea that the implementation of an active employment policy in the Czech Republic is not 

effective enough in solving the unemployment issues of the elderly. Using four theoretical 

frameworks, the main deficiencies of the currently implemented employment policy with 

respect to elderly people and the causes thereof are identified. Theoretical foundations are 

also applied in discussing possible solutions to the problem.

The empirical part of the thesis uses the findings of public political documents, results from 

professional studies, methods of comparative analysis and, more than anything else, 

knowledge gained from expert interviews. The Czech Republic’s approach to employment 

policy in relation to elderly people is compared to the approach of Finland, which is among 

the most successful European states in the field of both social and economic involvement of 

elderly employees. The recommendation part of the thesis provides specific suggestions that 

could inspire a more effective employment policy for elderly people in the Czech Republic.
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1. Vymezení předmětu zkoumání a struktura výzkumného tématu

Důsledkem zvyšující se úrovně zdravotní péče a proměny životního stylu se dožíváme 

vyššího věku a stáří se stává časově delší a významnější etapou života.1

Věk je nepochybně jedním z hlavních faktorů, které spoluurčují pozici lidí na trhu práce. 

Z hlediska uplatnění na pracovním trhu jsou lidé starší padesáti let znevýhodněnou skupinou, 

ohroženou ve větší míře nezaměstnaností. Nalézt nové pracovní místo bývá pro tuto skupinu 

obtížné. K problémům, kterým starší pracovníci čelí, patří především dlouhodobá 

nezaměstnanost, nedostatek příležitostí pro pracovní vzestup a odborný růst v zaměstnání.

V návaznosti na očekávaný pokles poměru obyvatel v produktivním věku k osobám starším 

65 let2 je zájmem států Evropské unie podporovat zaměstnávání starších pracovníků.

Bez přijetí vhodných opatření směřujících k lepšímu začlenění starších občanů do společnosti, 

může demografický vývoj prohlubovat diskriminaci na trhu práce, vést k sociálnímu 

vyloučení a narušit mezigenerační solidaritu ve společnosti.

Obsahem mé diplomové práce bude analýza dopadu demografických změn na aktivní politiku 

zaměstnanosti v celoevropském kontextu s důrazem na současnou situaci v České republice.

2. Teoretická východiska

- veřejná politika jako politický cyklus

- teorie trhu, státu a občanského sektoru jako regulátorů společnosti

- institucionalismus zaměřený na aktéry

- teorie sociálního vyloučení (exkluze)

                                               
1 Podle demografické zprávy Evropské komise dosahovala průměrná délka života v roce 2008 hodnoty 76,4 let 

u mužů a 82,4 let u žen. Naděje na dožití bude i do budoucna růst a to v průměru o 2 až 3 měsíce ročně u obou 
pohlaví.

2 Současný poměr čtyř obyvatel v produktivním věku (15–64 let) na jednu osobu starší 65 let se do roku 2060 
sníží na 2:1. Přičemž největší pokles je očekáván v období 2015–2035, kdy budou do důchodu odcházet silné 
ročníky, zdroj: Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_projections, 
10. 9. 2011

Institut sociologických studií
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3. Cíle diplomové práce a výzkumné otázky (hypotézy)

Na základě sekundární analýzy dat identifikuji výzvy, kterým pracovní trh v souvislosti 

s demografickým vývojem čelí, a podrobněji se budu zabývat situací starších lidí na trhu 

práce. Jaký je vývoj situace skupiny starších pracovníků na trhu práce v čase – zlepšuje se 

jejich postavení nebo se zvyšuje jejich marginalizace?

Dále bude provedena analýza vybraných nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti na 

celoevropské úrovni. Pozornost bude věnována politice aktivního stárnutí, jako specifickému 

nástroji zaměřenému na zvýšení ekonomického výkonu starších společností návratem 

a udržením starších pracovníků na trhu práce.

Práce bude rozdělená do dvou částí. V první části identifikuji bílá místa stávající politiky 

zaměstnanosti starších osob, ve druhé části se pak pokusím navrhnout nová, v situaci České 

republiky nejlépe aplikovatelná řešení, vedoucí ke zvýšení jejich zaměstnanosti.

Otázky, které si v této souvislosti pokládám, znějí:

Které z uplatňovaných evropských politik zaměstnanosti starších osob (jejich částí) mají šanci 

nejlépe inspirovat Českou republiku?

Kteří relevantní aktéři ve formování a v realizaci politiky zaměstnanosti starších osob 

vystupují?

3. Metody a prameny

- analýza statistických dat: 

- analýza veřejně politických dokumentů

- analýza aktérů – pozornost budu věnovat klíčovým aktérům na národní i evropské úrovni 

a jejich zájmu a vlivu na problematice.

- polostandardizované rozhovory s odborníky

4. Předpokládaná struktura diplomové práce

1. Úvod

2. Vymezení veřejně politického problému

3. Dosavadní vývoj problému

4. Teoretická východiska

5. Metody

6. Analytická část

7. Závěry
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„The 20th century was a century of the redistribution of wealth; the 21st century will probably be 
a century of the redistribution of work.“ (James Vaupel)3

ÚVOD

Podstatné změny věkového složení obyvatelstva ve směru prohlubujícího se

demografického stárnutí se stávají stále významnějším faktorem ovlivňujícím další sféry 

vývoje společnosti. Dynamika stárnutí konkrétní populace nebo celého regionu je vedle 

dlouhodobých zákonitých trendů ovlivňována krátkodobými výkyvy v základních 

determinantech věkové struktury – plodnosti, úmrtnosti a migraci, které mohou stárnutí

dočasně urychlit, zbrzdit nebo dokonce zastavit. Mezi očekávané trendy populačního vývoje 

v České republice patří další snižování hladiny úmrtnosti a předpoklad, že ČR i nadále 

zůstane migračně ziskovou zemí.

Populační stárnutí je tedy ostře sledovaným demografickým procesem, vyžadující jak 

politickou, tak institucionální adaptaci na tuto historicky zcela novou situaci (MAŠKOVÁ In 

MPSV, 2006).

Ve většině evropských států, České republiky nevyjímaje, zaměstnanost osob 

v předdůchodovém věku výrazně klesá. Starší pracovníci jsou často nevyužitým 

a diskriminovaným zdrojem pracovní síly. Jejich marginalizace na trhu práce může v krajním 

případě vést až k sociálnímu vyloučení a chudobě. Státní politika zaměstnanosti, běžná praxe 

firem a také důvody na straně samotných pracovníků, působí překážky pro jejich 

zaměstnanost. Vzhledem ke snižujícímu se podílu ekonomicky aktivní složky obyvatel,

nabývají otázky zvyšování míry zaměstnanosti osob starších 50 let a jejich aktivního zapojení 

do chodu společnosti na svém významu. Stávají se klíčovou oblastí sociálního 

a ekonomického pilíře trvale udržitelného rozvoje. O tom, že nezaměstnanost starších osob 

představuje aktuální problém, jehož řešení společnost považuje za veřejný zájem, svědčí 

i skutečnost, že Evropská komise rok 2012 vyhlásila Evropským rokem aktivního stárnutí 

a mezigenerační solidarity. Umožnit harmonické soužití všem generacím („society for all 

ages“), a tudíž společnost, která je přátelská vůči každému věku („age friendly society“), patří 

mezi hlavní cíle evropské sociální politiky.

                                               
3 Dostupné z www: http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100324142121.htm, [cit. 2011-11-01]
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Důležitým důsledkem populačního stárnutí je zvyšující se fiskální zátěž tvořená

rostoucími vládními výdaji na penzijní systém (zejména s průběžným systémem financování), 

sociální zabezpečení, zdravotní péči, sociální služby a další. Podle Evropské komise se 

v letech 2007 – 2060 v důsledku populačního stárnutí zvýší výdaje české vlády (včetně 

výdajů na důchody, zdravotní a sociální péči, dávky v nezaměstnanosti, vzdělávání) v úhrnu 

o 5,5 % HDP. Průměr zemí EU 27 činí 6,3 %.4

Stárnutí proto vytváří potřebu měnit způsob organizace práce, stejně tak jako systémy 

sociální péče (BOČKOVÁ et al., 2010). Evropským trendem v přístupu k řešení této nově 

vzniklé situace je zvyšování věku odchodu do důchodu. Toto opatření samotné však nestačí 

k tomu, aby posunulo odchod z trhu práce do pozdějšího věku a snížilo tak riziko budoucího 

nedostatku pracovních sil. Je sice nezbytné prodloužit produktivní období života, zároveň je 

však třeba řešit rozsáhlé problémy, se kterými se lidé po dosažení padesáti let potýkají při 

snaze najít si práci. Starší lidé by neměli být považováni za skupinu populace, o kterou se 

musí zbytek společnosti postarat, ale mělo by se k nim přistupovat jako k aktivním občanům, 

kteří přinášejí zkušenost a moudrost, a kteří mohou mladší generaci nabídnout oporu

(BOČKOVÁ et al., 2010).

V diplomové práci se budu zabývat dopadem demografických změn na zaměstnanost 

a na politiku zaměstnanosti ve vztahu ke starším osobám v celoevropském kontextu 

s důrazem na současnou situaci v České republice. Práce bude rozdělena do dvou částí. 

V první části identifikuji bílá místa stávající politiky zaměstnanosti ve vztahu k osobám 

starším padesáti let v České republice, která vedou k jejich nízké ekonomické aktivitě na trhu 

práce. Pozornost bude zaměřena i na příčiny těchto nedostatků. V druhé části se pokusím 

formulovat žádoucí směr vývoje, kterým by se politika zaměstnanosti ve vztahu ke 

starším osobám měla ubírat, aby byla co nejefektivnější.

                                               
4 Dostupné z www: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14992_en.pdf, [cit. 2012-04-

01]



Cíle práce, výzkumné otázky

4

1. CÍLE PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY

1.1. Cíle práce

Diplomová práce analyzuje aktuální stav zaměstnanosti starších osob v České 

republice a v Evropské unii vzhledem k demografickým trendům, které mají kromě jiných 

důsledků i silný dopad na trh práce. Práce se zaměřuje na specifické postavení starších 

pracovníků na trhu práce, kteří jsou při ztrátě zaměstnání oproti jiným skupinám na 

pracovním trhu, častěji a ve větší míře ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností. Předsudky 

zatížený postoj mnohých zaměstnavatelů a jejich poměrně malý zájem zaměstnávat starší 

osoby, přispívá k marginalizaci starších osob na trhu práce a v krajním případě může vést až 

k jejich sociálnímu vyloučení a chudobě.

Cílem práce je identifikovat nedostatky v současnosti uplatňované politice zaměstnanosti ve 

vztahu ke starším osobám a zjistit, jakými způsoby může politika zaměstnanosti situaci 

starších pracovníků zlepšit.

Základní hypotézou práce, kterou ověřuji nebo vyvracím, je tvrzení, že realizace nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti v ČR není v případě řešení problematiky nezaměstnanosti 

starších pracovníků dostatečně účinná.

1.2. Výzkumné otázky

1. Jak se vývoj věkové struktury obyvatelstva promítá do nabídky pracovních sil na trhu 

práce?

2. Když si představíme politiku jako proces řešení problému (definování sociálního 

problému, formulace veřejné politiky, rozhodnutí o přijetí konkrétní politiky, 

implementace a hodnocení veřejné politiky), jaké jsou slabé články tohoto procesu

vedoucí k nízké účinnosti současné politiky zaměstnanosti ve vztahu ke starším 

osobám?

3. Jakým způsobem a s jakými výsledky aktivní politika zaměstnanosti řeší problém 

nezaměstnanosti starších osob?

4. Jakými cestami lze dosáhnout v politice zaměstnanosti zvýšení zaměstnanosti starších 

osob?
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2. VÝZKUMNÝ PROBLÉM

K výběru tématu diplomové práce mě vedl zájem o velmi často diskutovanou otázku

zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu. Přestože se spíše jedná o problematiku

důchodové politiky a jejich plánovaných i probíhajících reforem, značně souvisí s politikou 

zaměstnanosti starších osob. Problém jejich nezaměstnanosti nabývá na svém významu

vzhledem ke stárnutí populace a zvyšujícího se zastoupení osob starších 60 let ve věkové 

struktuře obyvatelstva.

Nezaměstnanost starších pracovníků má často dlouhodobý charakter a návrat na

pracovní trh je o to více ztížen. V důsledku toho je ve větší míře tato skupina uchazečů 

o zaměstnání ohrožena sociální exkluzí. Řešení situace komplikuje postoj zaměstnavatelů, 

kteří ve své personální politice příliš nezohledňují potřeby starších zaměstnanců – hlavně co 

se týče přizpůsobování pracovních podmínek (flexibilní úvazky) a umožnění přístupu ke 

vzdělávání a profesnímu rozvoji. Přijímání nových pracovníků je často ovlivněno předsudky

o nižší výkonnosti, adaptabilitě a flexibilitě starších pracovníků. Sestavování věkově 

smíšených týmů a sdílení pracovních míst staršími a mladými pracovníky jsou v České 

republice teprve v počátcích.

Národní program reforem České republiky je naším příspěvkem k plnění cílů, které si 

členské státy Evropské unie stanovily v rámci strategie Evropa 2020. Jedním z cílů je 

i zvýšení míry zaměstnanosti starších osob ve věku 55 až 64 let na 55 %. V roce 2011 míra 

jejich zaměstnanosti činila 47,6 %. Chtěla bych proto zjistit, jaké konkrétní nástroje chce 

Česká republika k plnění tohoto ambiciózního cíle použít.

V souvislosti s výzkumným problémem diplomové práce si pokládám dvě otázky: 

a) v čem spočívají hlavní překážky stojící v cestě vyššímu zapojení starších osob na trhu práce 

v České republice, b) jakým směrem by se měla politika ubírat, aby dosáhla vyšší účinnosti.
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Vědeckou teorii chápeme jako systém pojmů a tvrzení, který představuje abstrahující 

vysvětlení vybraných fenoménů. Teorie umožňuje fenoménům světa porozumět, vysvětlit je, 

kritizovat nebo předpovídat (HENDL, 2005).

Teoretický rámec veřejná politika jako politický cyklus rozebírá jednotlivé fáze 

procesu tvorby a uskutečňování politiky zaměstnanosti ve vztahu ke starším osobám. Na 

aktéry zaměřený institucionalismus analyzuje roli aktérů, kteří na tento proces tvorby 

a realizace politiky zaměstnanosti působí, a snaží se porozumět vlivu institucionálnímu 

nastavení, jenž vytváří rámec, v němž mohou aktéři politický proces ovlivňovat. Teorie trhu, 

státu a občanského sektoru analyzuje roli a vliv hlavních regulátorů činnosti aktérů při řešení 

problému. Hodnotovým ukotvením, ze kterého v práci vycházím, je teorie sociálního 

vyloučení, jako důsledek marginalizace skupiny starších pracovníků na trhu práce. Pomocí 

teoretických rámců jsou identifikovány hlavní nedostatky v současnosti uplatňované politiky 

zaměstnanosti ve vztahu ke starším osobám a jejich příčiny. Teoretická východiska jsou 

uplatněna i v diskusi možných řešení problému.
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3.1. Teorie sociálního vyloučení

Placené zaměstnání je obecně považováno za základní prostředek sociální inkluze. 

Sociální vyloučení je pak vztahováno k různým druhům sociálního znevýhodnění. Kotýnková

a Laňka (2002) ho definují jako důsledek nerovného přístupu jednotlivců nebo celých skupin 

obyvatelstva k pěti základním zdrojům společnosti: k zaměstnání, bydlení, sociální ochraně, 

zdravotní péči a vzdělání. Předělem pro sociální exkluzi se velmi často stává ztráta 

zaměstnání, tedy ztráta finančního příjmu. Právě z důvodu příjmových nerovností, které 

z nezaměstnanosti vyplývají, se vynořuje problém chudoby a sociálního vyloučení. Nezávisle 

na tom, že je dnes materiální deprivace nezaměstnaných a jejich rodin výrazně nižší než

například ve třicátých letech 20. století,5 představuje sociální exkluze na trhu práce, ve 

společnosti založené na znalostech a lidském kapitálu, nejsilnější podněty obav ze 

segmentarizace a partikularizace6 společnosti a ze šíření anomie v ní (SIROVÁTKA, 2004).

Jedním z důsledků sociálního vyloučení starších osob z trhu práce je ageismus, neboli 

diskriminace na základě věku, kterou můžeme chápat jako proces systematického 

stereotypizování a diskriminace lidí pro jejich stáří, podobně jako se rasismus a sexismus 

vztahují k barvě pleti a pohlaví. Staří lidé jsou kategorizováni jako senilní, rigidní ve svém 

myšlení a způsobech, staromódní v morálce a dovednostech (BUTLER In VIDOVIĆOVÁ, 

2005). Věk na sebe váže celý soubor sociálních charakteristik, rolí a očekávání z nich 

plynoucích. Diskriminační postoj často poškozuje celý tento soubor a ovlivňuje funkčnost jak 

společenské jednotky, tak celé společnosti (SCHMEIDLER, 2009). Palmore (In 

VIDOVIĆOVÁ, 2005) ageismus chápe jako jakýkoliv předsudek nebo diskriminaci proti, 

nebo ve prospěch věkové skupiny. Předsudky vůči věkové skupině jsou negativní stereotypy 

vůči této skupině nebo negativní postoje založené na stereotypu. Diskriminace vůči věkové 

skupině je nepatřičné, nemístné negativní zacházení se členy dané věkové skupiny 

(PALMORE In VIDOVIĆOVÁ, 2005).

Marginalizace určité části pracovních sil na trhu práce je protikladem participace 

(chybějící participace tam, kde je normálně očekávána) na tomto trhu (MAREŠ, 1998). 

                                               
5 Na rozdíl od období Velké hospodářské krize třicátých let 20. století (1929), dnes rodiny většinou nejsou 

závislé jen na jednom příjmu a sociální stát zajišťuje postiženým jedincům a rodinám výrazně vyšší podporu. 
Pomoci jim také mohou i úspory nashromážděné v průběhu zaměstnanecké kariéry před ztrátou zaměstnání 
(SIROVÁTKA, 2004).

6 Partikularizace je v tomto kontextu chápána jako rozdělení společnosti na privilegované pracující 
a deprivované bez práce.
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Marginalizace ohrožuje stabilitu postavení v zaměstnání a redukuje pracovní příležitosti, ze 

kterých lze vybírat (DOLEŽELOVÁ, 2007). Podle zjištění Sirovátky a Mareše (2006) jsou 

marginalizované skupiny silně poutány k sekundárnímu trhu práce. Ten je charakterizován 

pracovními místy s nižší prestiží a nižší mzdovou úrovní. Navíc je to trh méně stabilních 

pracovních příležitostí a jeho pracovníci se častěji stávají nezaměstnanými. Možnost zvýšení 

kvalifikace je malá či nulová (MAREŠ, 1998).7

Příčiny marginalizace na trhu práce jsou vedeny dvěma směry, které lze chápat jako 

komplementární, i když v ideologicko-politické rovině jsou spíše protikladné. Jeden směr 

marginalizaci na trhu práce chápe jako selhání a důsledek individuálního deficitu lidského 

kapitálu, ať už ve smyslu dovedností či motivace. Druhý směr vychází naopak z předpokladu 

kumulace objektivních znevýhodnění v individuálních případech a vysvětluje 

marginalizaci na trhu práce v kontextu cyklu deprivace a sociální exkluze (LAYTE, 

WHELAN In SIROVÁTKA, MAREŠ, 2003). Některé teorie se však zabývají též selháváním 

mechanismů na trhu práce – tedy diskriminací, segmentací a dualitou na trhu práce.

V návaznosti na formy a příčiny marginalizace jsou rozeznávány dvě strategie řešení

tohoto problému: první z nich je spojována s nominální a mzdovou flexibilitou – tj. vysoká 

pružnost mezd a zvyšování přizpůsobivosti pracovní síly. Druhá strategie hledá 

dlouhodobější řešení v kontinuálním zlepšování kvality lidského kapitálu a dovedností

pracovníků, a také přizpůsobením pracovních režimů a organizace práce (SIROVÁTKA, 

MAREŠ, 2006). Mezi nástroje ochrany pracovníků před sociálním vyloučením a chudobou 

patří dávkové systémy a sociální služby a také strategie aktivace, podpora zaměstnatelnosti 

a začlenění na trhu práce.

Z teorie vyplývá, že mezi hlavní cíle inkluzivní politiky na trhu práce musí zejména 

patřit rozvoj lidského kapitálu a s tím související zvyšování adaptability a flexibility 

pracovníků, podpora rovných příležitostí mužů a žen a boj proti diskriminaci.

                                               
7 Na primárním trhu práce se naopak soustřeďují lepší a výhodnější pracovní příležitosti s vyšší prestiží, 

poskytující možnosti profesionálního růstu a dobré pracovní podmínky. Pracovní místa na tomto trhu poskytují 
relativní bezpečí před ztrátou zaměstnání propuštěním. To co situuje pracovníky na primární trhy práce, je 
jejich lidský kapitál (MAREŠ, 1998).
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3.2. Veřejná politika jako politický cyklus8

Veřejná politika se zpravidla týká konkrétních problémů a snaží se pro ně najít vhodná 

řešení. V policy analysis je proto výzkumným cílem lokalizovat a analyzovat ty fáze, které 

mají pro řešení problému největší význam. Tento opakovaný proces může být modelově 

znázorněn jako cyklus, rozdělený do různých fází, jenž slouží jako analytický rámec

k vyšetřování daných situací a působících veličin. Z tohoto pohledu je politika proces řešení 

problému, který je rozdělen do sekvencí podle časového průběhu. Představa cyklu umožňuje 

chápat politiku jako stále se měnící a různě interpretovatelný výsledek politických procesů 

(FIALA, SCHUBERT, 2000). Model je ve své obecné podobě použitelný na různých 

úrovních: (nad) národní, regionální, lokální (HÁVA In POTŮČEK, 2005).

Obr. 1: Jednoduchý model politického cyklu

Zdroj: HOWLET, RAMESH In POTŮČEK. Veřejná politika jako struktura a proces9

Pod sociálním problémem si lze představit napětí mezi žádoucím a reálným. Zrající 

sociální problém vzniká, pokud takový nepoměr překročí sociálně přijaté hranice, a pokud 

vytváří podstatné obtíže v životních činnostech významných sociálních skupin. Velmi přitom 

záleží i na interpretaci vzniklé situace jednotlivými sociálními aktéry, na jejich vidění světa, 

na jejich hodnotách, politických ideologiích a programech. V okamžiku, kdy se řešení 

                                               
8 Kapitola čerpá především ze zdroje: POTŮČEK, Martin et al. Veřejná politika. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 2005. s. 34-46.
9 Zdroj: studijní texty pro kurz Veřejná politika (magisterské studium), dostupné z www: 

http://www.martinpotucek.cz/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=118&format=raw&lang=cs, 
[cit. 2012-02-04]
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sociálního problému stane uznávaným veřejným zájmem, nastává čas pro koncipování 

a uplatnění nové veřejné politiky. Ve fázi selekce je přijato konečné rozhodnutí o dosud 

diskutovaném řešení problému (FIALA, SCHUBERT, 2000). Fiala a Schubert (2000) uvádějí, 

že také rozhodnutí „nic nepodnikat“ může být důležitým politickým aktem.

Na rozhodování ve veřejné politice založené na demokratických principech se podílejí tři 

hlavní subjekty: občané (zastupovaní politiky), úředníci a odborníci. Po rozhodnutí o přijetí 

politiky následuje v politickém cyklu fáze její implementace (uskutečňování). 

Implementace představuje vše, co nějakým způsobem souvisí s realizací cílů, které byly 

zformulovány ve fázi koncipování dané politiky, a to včetně výběru způsobů, prostředků, 

resp. nástrojů jejich realizace. K nejdůležitějším nástrojům patří:

 nástroje strategického řízení (vize, strategie, koncepce, programy, plány);

 politické deklarace (vládní prohlášení, stanovení aktuálních témat a úkolů);

 fiskální nástroje (regulace příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, distribuce a redistribuce 

finančních zdrojů);

 organizování, koordinace, řízení realizace;

 výchova a indoktrinace.

Samotný proces implementace lze popsat ve dvou dimenzích:

 krátkodobost versus dlouhodobost implementované politiky (to souvisí s tím, zda se 

váže na operativní, taktickou či strategickou úroveň řízení);

 spojitost versus nespojitost politických procesů. V případě nespojitosti politiky je 

významné načasování jednotlivých akcí – jak z hlediska vhodného začátku, tak 

návazností. Správné rozhodnutí o začátku realizace politiky je podmíněno dobrou 

informovaností o realizačních podmínkách, jež mohou být objektivní i subjektivní 

povahy.

Nutnou podmínkou efektivní implementace politik je existence koordinátora této 

implementace, který kromě své realizační funkce ve vztahu k dané politice, také tlumí 

vznikající konflikty zájmů, podporuje uzavírání dohod mezi zúčastněnými aktéry 

a vyhodnocuje plnění politik.

Někdy při uskutečňování vybrané politiky dochází k tzv. implementačnímu deficitu, který 

lze vyjádřit jako nepoměr mezi úsilím, které bylo na realizaci dané politiky skutečně vydáno, 

a úsilím, které se mělo investovat, aby se podařilo dosáhnout vytčených cílů. 
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K implementačnímu deficitu přispívají především:

 nejasné vyjádření cílů a obsahu veřejné politiky;

 konfliktní realizační kritéria;

 selhání realizačních stimulů;

 protiřečící si instrukce;

 omezená kapacita řízení.

Hodnocení veřejné politiky bývá zařazováno jako poslední fáze politického cyklu. 

Hledá odpověď na otázku, nakolik se podařilo naplnit předpokládané cíle, kolik zdrojů bylo 

na danou politiku vynaloženo ve srovnání s dosaženými cíli, jaké problémy se v průběhu její 

realizace vyskytly a zda byla vůbec dobře navržena a uplatňována. Hodnocení může dojít 

k závěru, že příslušný sociální problém je vyřešen, veřejný zájem uspokojen a veřejná politika 

splnila své poslání. Druhou možností je závěr, že daný sociální problém přetrvává 

a realizovaná politika se minula svým cílem. V takovém případě je otevřena cesta ke 

koncipování nové veřejné politiky - k iniciaci nového politického cyklu.

Výše uvedené fáze nejsou definitivní, mohou být poměrně libovolně doplňovány 

a členěny. Ve skutečnosti jsou všechny fázové modely založeny na tom, že řešení problému 

v politicko-administrativním systému může být chápáno a analyzováno jako navzájem 

související aktivity (FIALA, SCHUBERT, 2000).

Slabinou tohoto přístupu může být racionalita chování subjektů, kterou koncept předpokládá. 

Tato racionalita se projevuje v logickém postupu od poznání problému, až po jeho vyřešení. 

Ve skutečnosti však zájmy jednotlivých aktérů nemusí být spojeny s vyřešením daného 

problému.
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3.3. Teorie trhu, státu a občanského sektoru jako regulátorů společnosti10

Soudobé sociální, ekonomické a politické instituce jsou natolik složitými a navzájem 

propletenými soukolími, že regulovat činnost lidí je nutnou podmínkou přežití společenského 

organismu (POTŮČEK, 1997). Hlavními regulátory činnosti sociálních aktérů jsou trh, stát

a občanský sektor.

Trh je samoregulační systém, v němž poptávka a nabídka, dosažený zisk či ztráta 

alokují vzácné zdroje. Tržní mechanismus staví na dobrovolné kupní smlouvě o směně zdrojů

mezi prodávajícím a kupujícím. Vztaženo na trh práce, trh je přirozeným regulátorem 

usměrňujícím nabídku a poptávku po pracovních silách. Na trhu práce však zcela nefungují 

standardní tržní mechanismy vyrovnávající nabídku s poptávkou prostřednictvím ceny práce, 

tj. mzdy. Strany nabídky i poptávky na trhu práce uplatňují různé preference. Na straně 

nabídky pracovní síly je možnost strategických voleb omezenější než na straně poptávky. 

Důvodem je specifická povaha pracovní síly, která nemá žádný způsob, jak by mohla v tržním 

mechanismu kontrolovat velikost své nabídky (MAREŠ, 1998). K handicapům pracovní síly 

patří podle Offeho (1985) i to, že konkrétní pracovník může být kombinován jen s určitými 

pracovními činnostmi. Předurčuje ho k tomu řada skutečností: věk, profesní zkušenost, 

zdravotní stav a další (OFFE In MAREŠ, 1998). Trh práce tedy svým fungováním inklinuje 

k nerovnováze a k nezaměstnanosti (KREBS, 2007). Trh jako regulátor také není schopen 

předjímat dlouhodobé trendy v poptávce, reaguje pouze na momentální situaci (POTŮČEK, 

1995).

Regulace prostřednictvím trhu vychází z předpokladu, že jednotlivci maximalizují svůj 

individuální prospěch do té míry, do jaké jim to trh umožní. Jednotlivec či instituce tedy 

sledují pouze své egoistické zájmy. Naproti tomu ve veřejném sektoru dochází k rozhodování, 

při kterém se realizuje veřejný zájem. Trh závisí na správě a politické moci, neboť zákony 

zajišťují možnost vstupovat do tržních vztahů – uzavírat pracovní smlouvy. Politická moc je 

tedy předpokladem efektivní tržní směny (ETZIONI In POTŮČEK, 2005).

Stát je ve srovnání s trhem efektivnější tam, kde se rozhoduje na základě jiných než

kritérií ekonomické efektivnosti (např. zajištění rovných příležitostí, sociální soudržnosti, 

                                               
10

Kapitola čerpá především ze zdroje: POTŮČEK, Martin et al. Veřejná politika. Praha: Sociologické 
nakladatelství, 2005. s. 85-120.
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sociálního smíru, bezpečnosti a dalších) Regulační úloha státu není vůbec jednoduchá, neboť 

stát je v mnoha ohledech značně závislý na podnikatelské sféře. Jelikož veřejnými funkcemi 

podnikání (zaměstnanost, ceny, produkce, růst, životní úroveň a ekonomické zajištění 

jednotlivců) disponují do značné míry podnikatelé, vyplývá z toho, že vláda nemůže být 

lhostejná k tomu, jak tyto funkce podnikatelé realizují (MLČOCH In POTŮČEK, 2005).

Významnými partnery vlády při formování a realizaci politiky zaměstnanosti jsou 

odbory a organizace zaměstnavatelů. V rámci tripartity, složené ze zástupců vlády, 

podnikatelů a odborů, jsou projednávány zásadní otázky politiky zaměstnanosti, včetně 

strukturálních opatření na podporu zaměstnanosti, regulace trhu práce, mzdové politiky, 

úpravy podmínek pro soukromé podnikání apod. Toto hospodářské a sociální partnerství se 

promítá do: a) procesu vzájemného vyjednávání, které by mělo vyústit do uzavírání 

kolektivních smluv týkajících se hlavně udržení zaměstnanosti, odměňování, pracovních 

podmínek a firemní sociální politiky; b) spolupráce při prosazování a realizaci uvedených 

smluv; c) řešení vzniklých pracovních sporů v zájmu zachování sociálního smíru

(POTŮČEK, 1995).

Důležitou součástí veřejného sektoru je i místní samospráva, která má významnou roli 

v regionální politice zaměstnanosti.

Občanský sektor je institucionalizovaným vyjádřením života občanské společnosti. 

Tvojí ho organizace, které jsou formou dobrovolného sdružování občanů, sdílející společné 

hodnoty a jsou ochotny spolupracovat na společném díle. Vedle sociální a politické funkce

občanského sektoru,11 roste také jeho podíl na hospodářském životě společnosti – jako 

spotřebitele a producenta zboží a služeb, i jakožto zaměstnavatele.

Občanský sektor je nezávislý na státu – v tomto smyslu je součástí soukromého sektoru. Jeho 

činnosti nejsou vedeny ziskovým motivem, vážou se na uspokojování zájmů určité komunity 

– v tomto smyslu patří do veřejného sektoru. Stát může ve vztahu k občanskému sektoru 

zaujmout v zásadě trojí postoj: a) bránit jeho vzniku / eliminovat jej, pokud již existuje; nebo 

si jej podřídit; b) stimulovat jeho rozvoj a uplatnění; c) vůbec se o něj nezajímat. Soukromý 

sektor může podporovat činnost občanského sektoru prostřednictvím dobrovolných příspěvků

– a výběrem adresáta své podpory se tak podílet na rozhodování o tom, které činnosti budou 

                                               
11 Sociální funkci občanského sektoru Frič (In POTŮČEK, 2005) dále člení na servisní (vlastní výkon 

a poskytování specifických služeb) a participativní (uspokojení potřeby sdružovat se, aktivně se podílet na 
činnosti dané organizace a ovlivňovat ji).
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rozvíjeny přednostně. Analytici vývoje občanského sektoru upozorňují na skutečnost, že 

organizace občanského sektoru mají tendenci vznikat právě tam, kde se neuplatňuje dobře ani 

trh ani stát. Občanský sektor se obecně lépe uplatňuje všude tam, kde srovnatelné transakční 

náklady na regulaci a vlastní výkon stejné činnosti by byly, při uplatnění trhu nebo státní 

intervence, nepřiměřeně vysoké. Z dlouhodobého hlediska ale nemůže nahrazovat trh či státní 

správu v jejich podstatných funkcích, může je ale vhodně a v mnoha případech 

i nezastupitelně doplňovat.

Možné selhání občanského sektoru spočívá v jeho neformální podobě činnosti, která se může 

proměnit v nevýhodu tam, kde je potřeba vynaložit značné, koordinované a déle trvající úsilí 

většího počtu lidí (POTŮČEK, 2005). Dalším úskalím může být i nižší objem finančních 

prostředků, který má na svou činnost k dispozici.

Úlohu zprostředkovatele při prosazování zájmů občanské společnosti ve vztahu ke 

státu hrají korporace. Ty také zároveň zprostředkovávají zájmy státu nebo veřejné správy 

zájmovým skupinám a občanské společnosti. Korporativní instituce označují specifické 

vztahy vzájemné závislosti mezi státem reprezentujícím veřejný zájem na jedné straně,

a neziskovými organizacemi, představujícími skupinové zájmy, na straně druhé.12 Jsou 

určitou socioekonomickou asociací jednotlivců, která je založena například na společné 

profesi nebo činnosti, která sdružuje atomizované jednotlivé členy občanské společnosti do 

„jednoho morálního celku“ a zajišťuje jim určitou míru ekonomické bezpečnosti (POTŮČEK, 

2005). V korporaci je zásadou jednání jednotlivce solidarita, nikoliv maximalizace zisku 

jednotlivce. Korporativismus je tedy jednou z forem umožňující občanskému sektoru a státu 

setkávat se a spolupracovat při řešení mnoha regulačních úloh.13 Schmitter (1974) 

charakterizuje korporativismus jako systém zastoupení zájmů, kde jsou jednotky, které ho 

tvoří, organizovány do omezeného počtu jedinečných, povinných, vzájemně si 

nekonkurujících, hierarchicky řazených a funkčně rozdílných kategorií, které jsou uznávány 

i licencovány (nebo rovnou vytvářeny) státem a kterým je v rámci jejich kategorie záměrně 

udělen monopol na zastupování, a to výměnou za dodržování určitých kontrolních 

mechanismů při výběru jejich vedoucích představitelů a formulaci jejich požadavků 

a podpory (SCHMITTER In POTŮČEK, 2005).

                                               
12

Dostupné z www: 
http://www.martinpotucek.cz/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=122&format=raw&lang=cs, 
[cit. 2012-03-24]

13
Tamtéž
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Každý z regulátorů činnosti sociálních aktérů má tedy své výhody a nevýhody, 

specifické domény svého uplatnění a efektivita každého z nich závisí i na tom, do jaké míry 

jsou schopni vzájemně spolupracovat.
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3.4. Institucionalismus zaměřený na aktéry

Na aktéra zaměřený institucionalismus vysvětluje politické volby zaměřením se na 

interakce mezi individuálními, kolektivními a korporativními aktéry, které jsou ovlivněny 

institucionálním nastavením, v němž se tyto interakce odehrávají (SCHARPF, 1997). Scharpf 

v této souvislosti zdůrazňuje významnou roli institucí a jejich vlivu na preference 

individuálních a korporativních aktérů a na způsoby jejich interakcí.

Obr. 2: Aktéři a instituce v politickém procesu

Zdroj: HOWLET, RAMESH, 1995

Hlavní aktéry, kteří se účastní politického procesu, lze zjednodušeně rozdělit do pěti 

základních kategorií: volení zástupci, jmenovaní zástupci, zájmové skupiny, výzkumné 

organizace a masová média (HOWLETT, RAMESH, 1995). Aktéři sledují své vlastní zájmy, 

avšak způsob, jakým jich dosahují, a výsledky jejich úsilí jsou ovlivněny institucionálním 

rámcem, v němž své požadavky prosazují.

Aktéři jsou závislí na sociálně vytvořených pravidlech, která orientují jejich jednání 

v jinak chaotickém sociálním prostředí. Tyto pravidla musí být mezi aktéry obecně známá 

(SCHARPF, 1997). Velký sociologický slovník (1996) definuje instituce jako v zásadě každý 

obecně praktikovaný a v dané kultuře předávaný způsob jednání. Instituce mohou mít 

zákonnou podobu (formální instituce), ale také podobu ustálených zvyků, tradic, zažitých 

etických norem a obyčejů (neformální instituce). Institucemi se tedy rozumějí prakticky 

jakákoli omezení, která formují jednání aktérů (MLČOCH, 1996). Podobně Scharpf 

(1997) institucemi rozumí systém pravidel, který strukturuje jednání aktérů. Tato definice 

nezahrnuje pouze formální pravidla, která jsou sankcionovány soudním systémem, ale 

i společenské normy, které aktéři obecně respektují a jejichž porušení je trestáno ztrátou dobré 

Aktéři

Institucionální
uspořádání společnosti

Instituce Politický
na nadnárodní systém
úrovni

Institucionální 
uspořádání státu
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pověsti, sociálním nesouhlasem, ukončením spolupráce nebo vyloučením. V tomto ohledu 

mají instituce vysvětlující hodnotu, neboť nástroje, které mají v rukou pro vynucení 

dodržování pravidel, snižují rozsah možného chování tím, že vymezují žádoucí, zakázané 

nebo povolené činnosti. Do značné míry tak instituce nejenže usnadňují a omezují řadu 

rozhodnutí, ale také definují, jak budou výsledky dosažené těmito rozhodnutími hodnoceny 

zúčastněnými stranami. Instituce jsou tedy největším veřejným zdrojem spolehlivých 

informací o tom, co můžeme očekávat nebo neočekávat od druhých. I kdyby byli jednotlivci 

výhradně motivováni sobeckou touhou maximalizovat svůj zisk, jejich bezprostřední jednání

bude vždy ohraničeno institucionálním rámcem, ve kterém tyto sobecké cíle sledují.

Je také zřejmé, že když už jsou jednou instituce zřízeny a aktéři se mohou spolehnout na 

jejich koordinační funkci, je každá institucionální změna nákladná. Je velmi těžké instituce 

reformovat či zrušit, a to i v případě, že okolnosti, které způsobily jejich vznik, již

nepřetrvávají (SCHARPF, 1997).

Výstupem převažující části tvorby státní politiky zaměstnanosti jsou formální 

instituce/právní normy. Legislativa definuje různé formy pracovních kontraktů, způsob 

jejich vzniku a zániku, zdanění práce, případně další vedlejší náklady práce. Účelem 

legislativy v této oblasti je standardizace vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Její 

součástí jsou i smluvní ujednání, ve formě kolektivní smlouvy mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnanci, která obvykle práva zaměstnanců dále posiluje. Kromě dohody o vývoji mezd, 

patří mezi klíčová ujednání kolektivní smlouvy úprava vyššího odstupného v případě 

výpovědi zaměstnavatelem, doba dovolené přesahující zákonné minimum či různé 

zaměstnanecké požitky ve formě finančních i jiných příspěvků (FLEK et al., 2010).

Hlavní formální institucí v oblasti politiky zaměstnanosti je zákon č. 435/2004 Sb.,

o zaměstnanosti. Zákon definuje státní politiku zaměstnanosti, účastníky právních vztahů 

a zakazuje diskriminaci při uplatňování práva na zaměstnání. Zákon o zaměstnanosti ani jiný 

legislativní dokument v České republice speciálně neřeší problematiku postavení starších 

osob na trhu práce. Výjimku v této souvislosti tvoří výhodnější podmínky pro poskytování 

dávek podpory v nezaměstnanosti. Podle zákona o zaměstnanosti je podpora 

v nezaměstnanosti vyplácena uchazečům o zaměstnání mladším 50 let po dobu 5 měsíců. 

Starším uchazečům ve věku 50 - 55 let se tato doba prodlužuje až na celkových 8 měsíců 

a u uchazečů nad 55 let je vyplácena po dobu 11 měsíců.14

                                               
14 Dostupné z www: http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/5, [cit. 2011-04-07]
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Mezi důležité právní normy, které strukturují jednání aktéru v oblasti pracovního trhu, dále 

patří:

a) zákon č. 365/2011 Sb., zákoník práce, jehož poslední novela vstoupila v platnost 

1. 1. 2012. Zákoník je základním předpisem upravujícím pracovněprávní vztahy mezi

zaměstnancem a zaměstnavatelem;

b) zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, který upravuje kolektivní 

vyjednávání mezi příslušnými odborovými organizacemi a zaměstnavateli (za 

případné součinnosti státu), jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy;

c) zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích;

d) zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 

před diskriminací (známý jako tzv. „antidiskriminační zákon“), který blíže vymezuje 

právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech práva na zaměstnání 

a přístupu k zaměstnání. Zákon vychází z jednoho ze základních cílů sociální politiky, 

kterým jsou rovné příležitosti.

Vedle právních norem je zaměstnanost starších osob ovlivňována zdaněním. Pro 

zaměstnavatele jsou relevantní náklady práce včetně zákonných nemzdových nákladů 

a pojistného. Vysoká úroveň těchto nákladů může vytvářet překážku pro zvyšování 

zaměstnanosti. Také zdanění příjmů fyzických osob má své hranice. Pokud jsou překročeny, 

část ekonomických aktivit se přelije do šedé ekonomiky, z níž nejdou žádné daně, takže 

v konečném součtu může být celkový zisk státu nižší než před daňovým navýšením.

Další administrativní regulací trhu práce je stanovení kvót pro zaměstnávání 

starších osob. Kvóty však nemají jednoznačně pozitivní efekt, neboť zvýhodňují určitou 

skupinu osob na trhu práce a tím mohou omezovat přístup jiné skupině.

Lze shrnout, že z teoretické koncepce na aktéra zaměřeného institucionalismu je pro 

tuto práci důležité, že aktérovo jednání a konstrukce jeho rozhodnutí o řešení specifického 

problému determinují jeho subjektivní interpretace významů institucí (institucionálního 

nastavení).
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4. METODY, ZDROJE DAT

V práci je využito kombinace několika metodických postupů. Základem pro vhled do 

problematiky je analýza statistických dat, pomocí které identifikuji výzvy, kterým pracovní 

trh čelí v souvislosti s demografickým vývojem. Zde vycházím z dat a statistických srovnání 

Českého a Evropského statistického úřadu. Jedním z podkladů pro vymezení demografického 

hlediska problému je i budoucí populační vývoj. Pro ten použiji demografickou prognózu

Českého statistického úřadu do roku 2065 a prognózu na období let 2008 - 2070, zpracovanou 

Burcinem a Kučerou na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Informace potřebné k analýze stávající situace, jsou získány z výstupů závěrečné studie 

realizované Respekt Institutem, o.p.s. Studie vznikla v rámci projektu 50+ Aktivně, Podpora 

zaměstnanosti a využití volného času seniorů (lidí v předdůchodovém věku, ve věku 50+). 

Dále čerpám z výstupů zprávy z mezinárodní konference, kterou uspořádalo Ministerstvo 

práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) ve spolupráci s Českou geriatrickou 

a gerontologickou společností: Postavení a diskriminace seniorů v České republice.

Při strukturaci problému jsem se inspirovala metodami uvedenými v publikaci Analýza 

a tvorba veřejných politik (VESELÝ, NEKOLA, 2007). Pro vizuální zobrazení komplexnosti 

problému používám metodu stromu problému. Při tvorbě stromu vycházím hlavně z metody

myšlenkové mapy.

Empirická část práce využívá poznatky veřejně – politických dokumentů, výstupů odborných 

studií - zejména souhrnné studie Podpora zaměstnávání starších osob, (KOTÍKOVÁ, REMR, 

2007), metody srovnávací analýzy a v nejvyšší míře pak poznatky získané z rozhovorů 

s experty. Vycházím také z poznatků odborných publikací mezinárodních organizací jako 

např. OECD: Live longer, work longer (2006), Society at a glance (2009), Ageing and 

Employment Policies - Czech Republic (2004), nebo EU How to promote active ageing in 

Europe: EU support to local and regional actors; Ageing Report:Economic and budgetary 

projections for the EU-27 Member States (2008-2060). V práci dále čerpám z výzkumu 

agentury průzkumu veřejného mínění STEM - Třetí kariéra zaměřeného na podporu 

celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek věkové skupiny 50+ na trhu práce. Výzkum

proběhl v březnu 2006 na vzorku 1011 respondentů a na jeho spolufinancování se podílela 

Evropská unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu (dále jen ESF). Jako podkladový

materiál pro zhodnocení účinnosti a cílenosti programů aktivní politiky zaměstnanosti slouží 

pro účely této práce především studie Hodnocení efektivity programů APZ a doprovodných 

nástrojů a projektů politiky zaměstnanosti v roce 2007 (KULHAVÝ, SIROVÁTKA, 2008). 
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Studie vychází z dat shromážděnými pobočkami Úřadu práce a patří mezi jednu z mála

relativně aktuálních studií, které se problematikou aktivní politiky zaměstnanosti (dále jen

APZ) v českém prostředí komplexněji zabývají.

Výstupem analýzy veřejně politických dokumentů (zejména strategických dokumentů OECD, 

EU; vládních a ministerských programů; odborných článků a publikací a výzkumných zpráv) 

je zhodnocení současného i minulého vývoje situace a vyjádření základních problémů 

a překážek, které brání vyššímu zapojení starších osob na trhu práce.

Rovněž pracuji se zákony, které se k dané problematice vztahují, zejména pak se zákonem 

o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., a novelou zákoníku práce, platnou od 1. 1. 2012.

Pomocí srovnávací analýzy, jenž patří k užívaným metodám hodnocení veřejných politik, je 

přístup ČR k politice zaměstnanosti ve vztahu ke starším osobám porovnáván s přístupem 

Finska, které patří v oblasti sociálního i ekonomického zapojení starších pracovníků ve 

společnosti mezi nejúspěšnější evropské státy.

K doplnění teoretických poznatků o zkušenosti z praxe, jsem oslovila celkem 

15 expertů, kteří jsou s problematikou v každodenním kontaktu a vedla jsem s nimi 

polostandardizované rozhovory. Výsledky rozhovorů jsou využity v analýze hlavních příčin 

problému nízké zaměstnanosti starších osob a k identifikaci nedostatků stávající politiky 

zaměstnanosti. Dále slouží i jako východisko pro formulaci žádoucího směru vývoje politiky 

zaměstnanosti ve vztahu ke starším osobám.

Nejprve jsem oslovila organizace, které problematiku reflektují ve svých výstupech. 

Z tohoto důvodu byli osloveni oborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí (odbor koncepcí 

trhu práce), Českomoravské konfederace odborových svazů a Rady seniorů. Tito aktéři 

reprezentují veřejný a občanský sektor. Dále nemohl být opomenut zástupce soukromého 

sektoru – zaměstnavatelé. Zde jsem se setkala s HR manažerkou velkého podniku (500 

zaměstnanců). Dalšími respondenty byli vedoucí referátů zprostředkování práce krajských 

poboček Úřadu práce (v Brně, Ústí nad Labem a Ostravě), kteří jsou s nezaměstnanými nad 

50 let v nejužším kontaktu. Chtěla jsem od nich zjistit, jaké mají zkušenosti s uchazeči 

o zaměstnání v této věkové skupině, a jakým způsobem jim pomáhají k opětovnému začlenění 

na trhu práce.

Dále byl způsob výběru jednotlivých aktérů do zkoumaného vzorku založen na principu tzv. 

sněhové koule. Ve výpovědích na začátku oslovených aktérů jsem věnovala pozornost 

odkazům na jiné aktéry, vůči nimž se účastníci rozhovorů určitým způsobem vymezovali, 

a které rozpoznali jako důležité v rámci své sociální zkušenosti. Oblast aktivní politiky 
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zaměstnanosti ve vztahu ke starším osobám jsem konzultovala s odbornicí z akademické 

sféry. Písemný rozhovor proběhl i s podnikatelkou v důchodovém věku. Hovořila jsem také 

se třemi představiteli politických stran. Dvě strany jsou momentálně zastoupeny v Poslanecké 

sněmovně ČR, jedna je neparlamentní. Na evropské úrovni jsem rozhovor provedla s dvěma 

zástupci Rady Evropské unie – útvar pro zaměstnanost a sociální otázky (DG G 2B) a se 

zástupcem Evropské komise (DG SANCO). Cílem bylo získat různorodý vzorek odborníků,

zahrnující všechny důležité aktéry problematiky.

Dotazovaní odborníci byli osloveni dopisem zaslaným elektronickou poštou. Dopis 

obsahoval informace o tématu diplomové práce, jejím záměru a žádost o poskytnutí 

rozhovoru. Délka rozhovoru byla v dopise stanovena na 30 – 60 minut. V případě souhlasu 

byl domluven termín rozhovoru (osobně nebo písemně). Průběh rozhovorů jsem nahrávala na 

diktafon a následně přepsala do textové podoby. V práci jsou pak použity úryvky z těchto 

přepisů a dokreslují tak některá tvrzení. Seznam položených otázek přikládám v příloze.

Funkcí rozhovorů s experty je zachytit a analyzovat obsah a organizaci znalostí 

člověka, který je v dané oblasti expertem, a využít tyto poznatky pro jiné cíle. Forma 

polostrukturovaného dotazování se vyznačuje definovaným účelem, určitou osnovou a velkou 

pružností celého procesu získávání informací. Mezi jistá omezení této metody patří např. 

skutečnost, že získaná informace je nepřímá - filtrovaná expertem a často v umělých 

podmínkách (HENDL, 2005).
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5. KLÍČOVÉ POJMY

Kapitola s klíčovými pojmy slouží ke konceptualizaci důležitých pojmů a vztahů.

5.1. Starší pracovník

V diplomové práci budu za staršího pracovníka považovat člověka, který dosáhl věku 

50 let. Tato věková hranice nicméně nepředstavuje rozhodující moment pro určení toho, kdo 

je starý a kdo ne. Vnímání stáří je ze své podstaty subjektivní a je jen volně spojeno

s biologickým věkem. Podle Eurobarometru z ledna 2012 se většinová populace už necítí být 

více mladou po dosažení věku 42 let. Za starou se pak považuje v momentě dosažení 64 let 

věku. Jak uvádí Rabušic (1995) určení věkové hranice stáří je konvencí a sociálním 

konstruktem, který vznikl z potřeby administrativy sociálního státu.15 Právě ve věku 50 let 

však dochází k největšímu poklesu účasti pracovníků na trhu práce. Vycházím také ze zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ze kterého plyne pro osoby starší 50 let delší podpůrčí doba

a současně jim přiznává nárok na zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání v rámci 

aktivní politiky zaměstnanosti. Z důvodu některých datových omezení a možnosti vzájemné 

srovnatelnosti dat, odkaz na starší pracovníky v této práci vždy koresponduje s pracovníky ve 

věku 50 let a více.

Mezi přednosti starších pracovníků patří zejména zodpovědnost, spolehlivost, 

loajalita, stabilita, nízká fluktuace a časová flexibilita (zejména z důvodu odrostlých dětí

a vybudovaného materiálního zázemí). Starší pracovníci mají dlouholeté pracovní a životní 

zkušenosti, což přispívá k jejich uvážlivějšímu a vyrovnanějšímu rozhodování. Z rozhovoru 

se zástupkyní zaměstnavatelů vyplývá, že člověk s dostatkem zkušeností a osobní zralostí je, 

zvláště na vyšších pozicích (manažerů a senior specialistů), velkou výhodou. Starší pracovníci 

si také práce více váží.

Zpráva z výzkumu Názory a postoje české populace k seniorům (SAK, 2008), (výběrový 

soubor: 1014 respondentů z celé ČR) uvádí, že si 54 % respondentů myslí, že starší pracovníci 

mají nějaké přednosti. 34 % dotázaných žádnou výhodu u starších pracovníků nevidí, 11 % 

respondentů neví. Přednosti pracovníků ve starším věku jsou shrnuty v následující tabulce.

                                               
15

Konvečně se v současné době pracuje s věkovou hranicí 60 - 65 let. Individuální diference fyzických 
a psychických charakteristik jsou však v tomto věku velmi značné a také samotná subjektivní percepce věku 
stáří se u jedinců odlišuje (RABUŠIC, 2002).
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Obr. 3: Přednosti pracovníků ve starším věku

Zdroj: SAK, Petr. Názory a postoje české populace k seniorům, 2008

Mezi mínusy starších pracovníků naopak figurují: nižší úroveň dosaženého vzdělání 

a chybějící motivace dále se vzdělávat, nižší ochota ke změnám a profesní mobilita,

nedostatečné jazykové a počítačové znalosti. Někdy mezi nevýhody bývá zařazována i obava 

zaměstnavatelů z možnosti zvýšeného výskytu zdravotní neschopnosti. V případě, že jsou 

starší pracovníci nezaměstnaní dlouhodobě, jsou dopady na jejich psychiku, oslabující 

motivaci k hledání nového zaměstnání, výraznější než u jiných věkových skupin. Pracovnice 

krajské pobočky ÚP v rozhovoru pro účely této práce uvedla, že „u těchto uchazečů je velkým 

problémem rychlý nástup radikálního poklesu aktivity při hledání zaměstnání. Ten bývá také 

označován jako III. a IV. stupeň tzv. Harrisonova cyklu, tzn. fáze pesimismu a fatalismu. Fáze 

pesimismu je charakterizována ztrátou naděje, poklesem sebevědomí, ztrátou vnitřní 

rovnováhy. Zhoršují se vztahy v rodině i finanční situace rodiny a zároveň ubývají aktivity 

zaměřené na hledání nového místa. Fáze fatalismu přichází po delší době, kdy člověk nemůže 

práci sehnat. Dochází ke ztrátě zájmu o zaměstnání, rezignaci, pasivitě, apatii a přijmutí 

společenského postavení nezaměstnaného. Nezaměstnaný se přizpůsobuje nízkému příjmu. 

Práce s klientem na Úřadě práce je v tomto období velmi těžká a je vhodná pomoc 

psychologa.“
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5.2. Zaměstnanost

Za zaměstnaného je považován ten, kdo vykonává placené zaměstnání nebo 

sebezaměstnání. Podle zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb., je právem na zaměstnání právo 

fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání 

v pracovněprávním vztahu, na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za 

podmínek stanovených tímto zákonem.

Státní politika zaměstnanosti ovlivňuje jednání jednotlivců i institucí na trhu práce, s cílem 

optimalizovat zaměstnanost podle přijatých kritérií (POTŮČEK, 1995). Potůček uvádí čtyři 

základní funkce politiky zaměstnanosti:

A. Příprava pracovních sil pro uplatnění na trhu práce

- kvalifikační funkci zabezpečuje vzdělávací soustava, jejíž pružnost a schopnost adaptovat

se na požadavky trhu práce výrazně ovlivňuje zaměstnanost.

B. Vytváření pracovních příležitostí

- jednak nepřímo (podpora zaměstnavatelů nabízející nová pracovní místa, pomoc 

nezaměstnaným začít s podnikáním) a také přímo (vytváření nových pracovních míst –

např. veřejně prospěšné práce).

C. Zprostředkování informací o aktuální nabídce a poptávce na trhu práce

- krajské pobočky Úřadu práce podávají uchazečům o zaměstnání informace o aktuální 

poptávce na trhu práce.

D. Finanční podpora v nezaměstnanosti

Podle důrazu, který je kladen na ty nebo ony funkce, lze rozlišit:

a) aktivní politiku zaměstnanosti, kladoucí důraz na vytváření nových pracovních míst a na 

přípravu pracovních sil pro uplatnění na trhu práce. MPSV stanovilo prioritou pro rok 2011 

podporovat uchazeče o zaměstnání, kteří pro své individuální charakteristiky nemohou 

nalézt vhodné zaměstnání déle než 5 měsíců či dané délky nezaměstnanosti bez použití 

nástroje aktivní politiky zaměstnanosti dosáhnou;

b) pasivní politiku zaměstnanosti, v jejímž rámci je nezaměstnaným poskytována podpora 

v nezaměstnanosti. Výše podpor v nezaměstnanosti, ale i celý systém sociálních dávek, 

musí být takový, aby byla jednoznačně zvýhodněna pracovní aktivita proti závislosti na 

dávkách, a to pro všechny typy domácností (SOCIÁLNÍ DOKTRÍNA, 2002).
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Opatření politiky zaměstnanosti jsou financována ze státního rozpočtu (příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti, který platí zaměstnavatelé a OSVČ) a z Evropského sociálního 

fondu.

Významnou událostí ovlivňující realizaci politiky zaměstnanosti v České republice 

bylo nabytí účinnosti zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce a o změně souvisejících zákonů

1. dubna 2011, vedoucí k reorganizaci služeb zaměstnanosti. V rámci této změny byl ze 

stávajících 77 úřadů práce a jejich pracovišť vytvořen jednotný Úřad práce České republiky 

(dále jen ÚP) s Generálním ředitelstvím v Praze. ÚP se dále člení na krajské pobočky. 

Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle zákona č. 347/1997 

Sb. Krajská pobočka realizuje své pravomoci a kompetence prostřednictvím svých 

kontaktních pracovišť na území kraje.16

5.3. Nezaměstnanost

Z úmluvy Mezinárodní organizace práce vyplývá, že nezaměstnaností se rozumí ztráta 

výdělku, vyplývající z nemožnosti získat vhodné zaměstnání osobou, která je schopna pracovat 

a zároveň je pro výkon práce k dispozici (TOMEŠ, 2001). Za nezaměstnaného je považován 

ten, kdo je schopen pracovat a je ochoten během určité doby do práce nastoupit, nemá placené 

zaměstnání ani sebezaměstnání a aktivně ho hledá.

Ztráta zaměstnání je pro většinu lidí nepříjemnou událostí znamenající pokles životní úrovně 

a ekonomickou nejistotu do budoucnosti. Bývá rovněž spojená se ztrátou pracovních vztahů 

a kontaktů. Vyřazení z pracovního procesu vnímají někteří i jako zpochybnění svých 

schopností uplatnit se ve složitých společenských vztazích a být tak plnohodnotnými členy 

společnosti.

Osoby s nižším vzděláním jsou více ohroženy nezaměstnaností, jsou méně flexibilní 

a méně využívají možnosti pracovní mobility. Významná část starších pracovníků, kteří mají 

problémy s udržením zaměstnání, jsou osoby s nízkou kvalifikací. Vzdělání do jisté míry 

určuje možnosti jedince na trhu práce. Vzdělanější pracovní síla se lépe adaptuje na měnící se 

požadavky trhu práce. Obecně platí, že čím vyšší vzdělání, tím lepší pracovní příležitosti, 

s vyšší prestiží, mzdou a pracovní jistotou.

                                               
16 Dostupné z www: http://www.mpsv.cz/cs/10707, [cit. 2012-03-01]
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Zaměstnaní a nezaměstnaní tvoří dohromady ekonomicky aktivní obyvatelstvo

(pracovní sílu). Pro měření nezaměstnanosti se jako základní ukazatel používá míra 

nezaměstnanosti, která je vyjádřena podílem počtu nezaměstnaných k ekonomicky 

aktivnímu obyvatelstvu (BROŽOVÁ, 2003).

Rozlišujeme tři základní typy nezaměstnanosti. Frikční nezaměstnanost je spojená 

s hledáním lepšího pracovního místa a má přechodný charakter. Strukturální nezaměstnanost 

vzniká v důsledku nesouladu mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách v jednotlivých 

segmentech trhu práce. Cyklická nezaměstnanost pak vzniká v případě nedostatku pracovních 

míst na trhu a je důsledkem nedostatečné úrovně agregátní poptávky po statcích a tedy i po 

pracovní síle (KREBS, 2007).

Ekonomika, ve které je vysoká míra nezaměstnanosti, je méně produktivní 

a konkurenceschopná. Ztráta makroekonomického produktu je následkem toho, že se 

ekonomika nenachází ve stavu plné zaměstnanosti a její výstup je tudíž pod potenciální 

možnou úrovní. Při nezaměstnanosti se firmám v důsledku nižší produkce snižují zisky, 

z nichž státu plynou nižší daně. Stát tudíž přichází o daňové příjmy, zatímco jeho výdaje 

v důsledku nezaměstnanosti rostou (BROŽOVÁ, 2003). Vedle výdajů na politiku 

zaměstnanosti jsou s nezaměstnaností spojené také výdaje na sociální dávky, ale i výdaje do 

systému zdravotního pojištění, které za nezaměstnané hradí stát. Zátěž pro státní rozpočet 

představuje i neodvedené pojistné na sociální pojištění a neodvedené daně z příjmů fyzických 

osob (KREBS, 2007).

Fenomén nezaměstnanosti vstoupil do společenského a ekonomického života v České 

republice před devatenácti lety. V centrálně plánované ekonomice do roku 1990 byli všichni 

ekonomicky aktivní zaměstnáni. Ve statistickém pojetí nezaměstnanost neexistovala. 

Z ekonomického hlediska lze ovšem stěží tvrdit, že všichni zaměstnaní pracovníci vytvářeli 

takový mezní produkt práce, který se rovnal jejich mzdové sazbě. Mnozí dostávali mzdu za 

práci, která by v tržních podmínkách podobné ohodnocení nezískala. Fakticky šlo o skrytou 

nezaměstnanost (BROŽOVÁ, 2003).
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6. KONTEXTUÁLNÍ RÁMEC PROBLÉMU

6.1. Demografické změny v ČR a v Evropské unii v souvislostech trhu 
práce

Cílem této kapitoly je poskytnout vhled na měnící se demografickou situaci, se kterou 

se v posledních desetiletích potýkají všechny vyspělé země světa. Vzhledem ke skutečnosti, 

že demografické stárnutí se s nejvyšší intenzitou projevuje na evropském kontinentu, je v této 

kapitole, kromě údajů z České republiky, zachycen také demografický vývoj v Evropské unii.

Toto srovnání umožňuje získat informaci o tom, nakolik se stav v ČR odlišuje od průměru 

členských států EU. Demografický vývoj je posuzována zejména v kontextu trhu práce.

Důsledkem zvyšující se úrovně zdravotní péče a proměny životního stylu se dožíváme 

vyššího věku a stáří se stává časově delší a významnější etapou života. Populační stárnutí je 

charakterizováno takovými změnami ve věkové struktuře obyvatelstva, kdy obyvatelstvo 

starších věkových skupin roste početně rychleji než zbytek populace, a jeho podíl tak 

v populaci vzrůstá (MAŠKOVÁ In MPSV, 2006). Rozložení populace v České republice ve 

věku nad 50 let se výrazně neliší od průměru Evropské unie. Oproti EU 27 dosahuje mírně 

vyšších hodnot skupina populace ve věku 50 - 64 let, podíl osob starších 65 let naopak 

vykazuje hodnoty mírně nižší než je průměr EU.

Početní stav a pohlavně věkovou strukturu obyvatel bezprostředně formují porodnost, 

úmrtnost a migrace, jejíž vývoj je obtížně předvídatelný a to vzhledem k její silné vnější 

podmíněnosti (legislativní opatření, ekonomická situace v ČR a v potenciálních zdrojových 

zemích). Nízká porodnost a zlepšující se úmrtnostní poměry svým vývojem po roce 1990 

výrazně podpořily proces demografického stárnutí v České republice a také vzestup podílu 

osob starších 60 let v populaci. Počet seniorů převýšil počet dětí (0 – 14 let) poprvé v roce 

2006 a od té doby již početní rozdíl obou kategorií obyvatelstva narůstá.
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Proces stárnutí nejlépe zobrazuje populační projekce, jejímž cílem je nastínit směr

budoucího populačního vývoje a ukázat na změny ve věkovém složení. Podle demografické 

prognózy populačního vývoje Burciny a Kučery z roku 2010 dosahovala průměrná délka 

života v roce 2009 hodnot 74 let u mužů a 80 let u žen.17 Naděje na dožití bude i do 

budoucna růst v průměru o 2 až 3 měsíce ročně u obou pohlaví, až v roce 2070 dosáhne 

hodnot 85 let u mužů a 89 let u žen.

Tabulka 1 ukazuje podíly starších osob (65+) v populaci a index závislosti stáří

(počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15 - 64 let) ve vybraných evropských 

zemích a jejich projektovaný nárůst. Růst podílu starších osob v populaci je ve většině států

zdůrazněn stárnutím tzv. babyboom kohort - silných ročníků narozených v období po druhé 

světové válce. Tyto kohorty, dnes sedmašedesátníci, budou v roce 2030 představovat 

historicky bezprecedentně nejvyšší podíl osob nad 80 let. Počet osob ve věku nad 85 let se při 

vyplnění vysoké projekce ČSÚ (2012) k 1. 1. 2068 zvýší až na 6,6 násobek (v absolutních 

číslech byl jejich počet k 1. 1. 2011 154,5 tis. x k 1. 1. 2068 se očekává nárůst na 1,022 mil. 

osob). Každý desátý obyvatel tudíž bude starší 85 let.

Tab. 1: Podíl seniorské složky populace v roce 2009 a jeho projekce do roku 2030 ve vybraných evropských 
zemích

Podíl populace 
65 + (2009)

Předpokládaný 
podíl populace 

65+ (2030)

Index závislosti 
stáří (65+/15 až 

64) 2009

Index závislosti 
stáří (65+/15 až 

64) 2030

Česká republika 14,9 22,2 20,9 35,2
Belgie 17,2 23,3 26,0 38,7
Finsko 16,7 25,8 25,2 44,7
Francie 16,7 23,6 25,7 40,5
Itálie 20,1 26,4 30,6 43,0
Německo 20,4 27,9 30,9 47,5
Slovensko 12,1 20,6 16,7 31,6
EU 27 17,2 23,7 25,7 38,7

Zdroj: European Demographic Data Sheet 201018, vlastní úprava

                                               
17 Rozdíly mezi členskými státy EU jsou stále velmi významné (liší se až o 13 let u mužů, a o 8 let 

u žen). Nejvyššího průměrného věku se dožívají Španělé, Francouzi, Italové a Švédové, kde 
průměrná délka života činí 80 let pro muže a 85 let pro ženy. Dostupné z www: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=370&featuresId=133&furtherfeatures=yes, [cit. 2011-11-
13]

18 Dostupné z www: http://www.oeaw.ac.at/vid/datasheet/download/Sources_notes_DS2010.pdf, [cit. 2011-11-
10]
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Pokles úmrtnosti a prodloužení střední délky života je indikátorem rozvoje 

a vyspělosti společnosti. Zároveň však působí na zvyšování veřejných výdajů v oblasti 

důchodového systému a zdravotnictví a také, pokud jde o infrastrukturu, bydlení a vzdělávání.

Budoucí potřebu financování důchodového systému určuje vývoj podílu ekonomické 

závislosti, čili poměru nezaměstnaných osob a osob v důchodu vůči výdělečně činným

osobám. Současný poměr čtyř obyvatel v produktivním věku (15 – 64 let) na jednu osobu 

starší 65 let se do roku 2060 sníží na 2:1. Největší pokles je očekáván v období let

2015–2035, kdy budou do důchodu odcházet silné ročníky.19 Lze proto očekávat, že tlak na 

růst produktivity práce ekonomicky aktivní složky populace poroste.

Stárnutí sebou přináší podstatné změny, co se týče situace na trhu práce, zejména pak 

na straně nabídky. O tom, že dopad stárnutí na pracovní trh je jedním z nejvýznamnějších,

svědčí i fakt, že hospodářský růst a nakonec i oblast sociálního zabezpečení jsou do značné 

míry ovlivněny situací na trhu práce. Věková struktura obyvatel vymezuje počet ekonomicky 

aktivních (pracovní sílu). Procesem stárnutí obyvatelstva dochází k tomu, že se zmenšuje 

podíl této produktivní složky v populaci. Problém zhoršují předčasné odchody do 

důchodu. Česká republika patří mezi země s nízkou věkovou hranicí ukončení aktivního 

zaměstnání. Průměrný věk odchodu z pracovního života byl v EU 27 v roce 2008 61,4 roku. 

V ČR to bylo 60,6 roku. Pro srovnání: v Nizozemsku činil tento věk 63,2 let a ve Švédsku 

63,8 let. Muži u nás končí své aktivní působení na trhu práce průměrně v 62,3 letech, tj. 

o čtvrt roku později než je průměr EU 27. Ženy u nás odchází z pracovního trhu podstatně 

dříve – v 59 letech než ve většině členských zemí Evropské unie (průměr EU 27 je 60,8 let).20

Pokud si Evropa chce udržet svou ekonomickou konkurenceschopnost, je nutné dosáhnout 

vyššího zapojení starších osob, u kterých lze předpokládat možnost pracovní aktivity do 

vyššího věku (BOČKOVÁ et al., 2010). Ve vztahu k veřejnému systému zabezpečení se 

pomocí zaměstnanosti starších osob zvyšují finanční zdroje penzijních systémů a eliminuje se 

čerpání z těchto systémů (KREBS, 2008).

                                               
19

Dostupné z www: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_projections, [cit. 
2011-11-10]

20
Dostupné z www: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/ainformace/77D200489915, [cit. 2012-02-04]
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Řešení problému si vyžaduje komplexní strategii, pouhé zvýšení důchodového věku,

bez přípravy vhodných pracovních příležitostí a dalších změn, problém nevyřeší. Navíc se

ukazuje, že u fyzicky či psychicky náročných profesí nelze věk prodlužovat stejnou měrou 

jako u jiných druhů zaměstnání. Například Evropský hospodářský a sociální výbor (dále jen 

EHSV) vyjádřil pochyby, zda lze vůbec zvýšení zákonného věku považovat za přínos k řešení 

demografických výzev. Podle EHSV musí jít spíše o to, aby se skutečný věk odchodu do 

důchodu přiblížil stávajícímu zákonnému věku odchodu do důchodu.21 Klíčové je také

eliminovat překážky pro setrvání starších pracovníků na trhu práce, komplexněji se zabývat 

problematikou předčasného odchodu do důchodu, umožnit flexibilnější formy zaměstnávání 

a klást větší důraz na celoživotní vzdělávání.

                                               
21

Dostupné z www: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:318:0001:0008:CS:PDF, [cit. 2012-03-11]
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6.2. Hospodářská politika

Hospodářskou politikou rozumíme souhrn cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů 

a konkrétních opatření státu. Současná hospodářská politika vlády ČR deklaruje zaměření na 

podporu růstu, snižování nezaměstnanosti a zvyšování konkurenceschopnosti 

ekonomiky. Vláda prohlásila,22 že jednou z jejích priorit je trh práce, především pak zvýšení 

jeho flexibility.

Názory na nezaměstnanost i na způsoby jak jí má společnost řešit, lze zjednodušeně 

shrnout do dvou skupin, odpovídající základním paradigmatům ekonomického myšlení: 

liberalistickým a keynesiánským.

Liberalistická a neoklasická ekonomie je soustředěna kolem koncepce rovnováhy na 

trhu, zajišťovanou svobodnou soutěží, s cenou jako základním mechanismem vytváření 

rovnováhy na tomto trhu. Jelikož pracovní síla je v optice tohoto paradigmatu zbožím, jako 

každé jiné, je nezaměstnanost považována jen za výsledek působení tržního mechanismu, 

odrážející dočasnou nerovnováhu mezi poptávkou a nabídkou na pracovním trhu. Podle 

liberalistů je míra nezaměstnanosti spojena s nedostatečnými podněty k práci, proto je pohled 

tohoto paradigmatu na sociální stát skeptický. Systém zaručeného příjmu z dávek sociálního 

státu totiž, podle liberalistů, oslabuje podněty k práci.

Řešení nezaměstnanosti se soustřeďuje na boj s inflací, mzdovou regulaci (institut minimální 

mzdy je napadán) a na omezení síly sociálního státu. Jeho působení je totiž chápáno 

negativně, nejen ve smyslu demoralizace pracovníků a podlamování podnětů k práci, ale také 

jako zdroj neochoty investovat (jeho udržování je spojeno s vysokým daňovým zatížením 

podnikatelské sféry) a jako zdroj inflace. Boj s inflací má přitom v optice tohoto paradigmatu 

přednost před bojem proti nezaměstnanosti.

V Keynesiánském pojetí existují především dvě rozhodující příčiny nezaměstnanosti:

technologický pokrok, vytlačující živou práci, a chronický nedostatek poptávky. Nedostatek 

poptávky vede k omezování investic a následně k nízké zaměstnanosti, což dále snižuje 

poptávku. V situaci, kdy neexistuje dostatečná poptávka po práci, nemohou pracovníci najít 

zaměstnání ani za nízké mzdy. V hospodářské recesi proto není řešením snižování mezd, ale 

naopak stimulování poptávky, při níž hraje významnou roli nejen úroveň mezd, ale i např. 

podpora v nezaměstnanosti. Nezaměstnanost spojená s nedostatečnou spotřebou 

a nezaměstnanost spojovaná s technickým pokrokem nejsou podle Keynese regulovatelné 

                                               
22 Programové prohlášení vlády (2010)
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pouhým tržním mechanismem, a proto vyžadují státní intervenci do ekonomiky. Keynes říká, 

že vláda může řídit poptávku, a tedy i celou ekonomiku, prostřednictvím podpory investic 

a spotřeby a to hlavně formou veřejných výdajů jako nástroje k ozdravení ekonomiky. I když 

se nelze vyhnout určitému inflačnímu tlaku, je inflace chápána jako menší zlo, než 

přetrvávající nezaměstnanost. Akcent na úlohu státu při regulaci nezaměstnanosti je 

u keynesiánců velmi silný. Sociální stát totiž umožňuje svými dávkami udržet 

koupěschopnost obyvatelstva a tak podporuje agregovanou poptávku, která stimuluje růst 

počtu pracovních míst, a tedy i snižování nezaměstnanosti.

Keynesova myšlenka státní intervence do řízení ekonomiky pochopitelně stojí 

v protikladu k liberalistickému přesvědčení, že ekonomika může být řízena jen „neviditelnou 

rukou trhu“ a že úkolem státu není ekonomiku řídit, ale pouze zabezpečovat volnou soutěž 

a tak umožnit silám trhu, aby se plně prosadily. Liberalisté také, na rozdíl od keynesiánců, 

upřednostňují nízkou inflaci před nízkou nezaměstnaností (MAREŠ, 1998).

Vývoj na trhu práce v České republice v první polovině 90. let 20. století ovlivnil 

přechod z plánované na tržní ekonomiku, který provázela restrukturalizace národního 

hospodářství. Proces takového druhu přechodu bývá spojen s výrazným růstem míry 

nezaměstnanosti. V České republice však po roce 1990 k žádnému významnému růstu 

nezaměstnanosti nedošlo. Tento jev bývá někdy označován jako tzv. „český zázrak“ („Czech 

unemployment miracle“) (FLEK, VEČERNÍK, 1998). Flek a Večerník (In KALÍŠKOVÁ, 

2010) uvádějí tři důvody nízké míry nezaměstnanosti. První z nich je skutečnost, že banky 

zůstaly částečně ve vlastnictví státu, a tudíž mohly poskytovat štědré úvěry velkým 

společnostem. Za druhé, došlo k výraznému poklesu reálných mezd, práce se tedy stala 

relativně levným výrobním faktorem. A konečně, většina pracovníků, která byla po roce 1989 

propuštěna v rámci restrukturalizace hospodářství, si nalezla nové místo nebo odešla z trhu 

práce úplně. Krebs (2007) vysvětluje počáteční nižší míru nezaměstnanosti rozvojem 

soukromého sektoru (zejména služeb a drobného podnikání), který absorboval značné počty 

pracovních sil a také tím, že adaptační schopnosti pracovníků byly relativně dobré. Gitter 

a Scheuer (In KALÍŠKOVÁ, 2010) však upozorňují na to, že nezaměstnanost existovala ve 

skryté podobě a byla způsobena zejména nedostatečnou restrukturalizací velkých korporací.

V roce 1994 byl zaznamenán nárůst zaměstnanosti, přičemž tento vývoj přetrvával

i v letech 1995 a 1996. Růst zaměstnanosti byl poháněn ekonomickým oživením způsobeným 

prudkým růstem poptávky. V roce 1997 však česká ekonomika upadla do krize

a hospodářská politika byla určována především restriktivními opatřeními. Došlo ke zmrazení 
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výše mezd a objevily se tlaky na další restrukturalizaci podniků a zvýšení finanční disciplíny 

firem. Období let 1997 - 2000 je spojováno s růstem dlouhodobé nezaměstnanosti

a prohlubováním strukturální povahy nezaměstnanosti. Až do roku 2005 se míra 

nezaměstnanosti pohybovala kolem 8 %, k jejímu poklesu došlo v letech 2006 - 2009, kdy 

dosáhla 5,5 %.

V průběhu roku 2005 přijala vláda dva strategické dokumenty, které vymezily

hospodářsko-politické cíle a priority pro nadcházející období: Strategii hospodářského růstu 

na období let 2006 - 2013 a Národní program reforem. Národní program reforem se 

zaměřuje v oblasti trhu práce na rozšíření smluvní volnosti, snížení zákonných nemzdových 

nákladů práce a zvýšení územní mobility pracovní síly. V oblasti začleňování osob na trhu 

práce soustřeďuje pozornost na osoby stojící na počátku a na konci profesní kariéry. Reformy 

vzdělávání mají za úkol zvýšit kvalitu lidského kapitálu, rozšířit nabídku vzdělávání 

a podpořit schopnost pracovníků vyrovnat se s měnícími se podmínkami na trhu práce.

V roce 2009 situaci na trhu práce ovlivnil silný dopad globální hospodářské recese,

při které česká ekonomika zaznamenala výrazný propad HDP, a která přinesla opětovné 

zvyšování míry nezaměstnanosti a především prudký pokles zaměstnanosti (až na úroveň roku 

2005). Ve třetím čtvrtletí roku 2009 byl dokonce zaznamenán nejvyšší meziroční nárůst míry 

nezaměstnanosti od roku 1993 - o 3,1 % (KALÍŠKOVÁ, 2010). Míra nezaměstnanosti dále 

kulminovala, až v únoru 2010 dosáhla hodnoty 9,9 %. V roce 2011 míra nezaměstnanosti 

klesla, jak ukazuje následující tabulka.

Tab. 2: Vývoj nezaměstnanosti v letech 2008 - 2011

Období
Počet 

registrovaných 
nezaměstnaných

Volná místa
Míra registrované 
nezaměstnanosti

10/08 311 705 130 134 5,2

2/10 583 135 32 120 9,9

1/11 571 863 31 393 9,7

6/11 478 775 38 416 8,1

7/11 485 584 38 898 8,2

8/11 481 535 40 758 8,2

9/11 475 115 39 795 8,0

Zdroj: ČMKOS, 2011, vlastní úprava
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Z tabulky viditelný pokles nezaměstnanosti však zdaleka neznamená návrat do předkrizových 

hodnot. V září 2011 se registrovaná nezaměstnanost stále pohybovala výrazně nad hodnotami 

zaznamenanými v závěru roku 2008, a to o cca 150 000 osob. Nelze proto ještě hovořit 

o překonání krize a nastoupení růstové trajektorie (ČMKOS, 2011).
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7. POSTAVENÍ STARŠÍCH PRACOVNÍKŮ NA TRHU 
PRÁCE

Z hlediska uplatnění na pracovním trhu jsou lidé starší padesáti let znevýhodněnou 

skupinou, ohroženou ve větší míře nezaměstnaností. Na trhu práce zcela nefungují tržní 

mechanismy vyrovnávající nabídku s poptávkou prostřednictvím ceny práce. Ve hře není jen 

cena práce, ale i jiné preference (KREBS, 2007). Věk je nepochybně jedním z hlavních 

faktorů, které spoluurčují pozici lidí na trhu práce. Ve výzkumu Ageismus (2003), (populace 

15+, výběrový soubor: 1584 respondentů) se 67 % respondentů vyjádřilo, že v zaměstnání na 

věku záleží, a to zejména při přijetí do zaměstnání (77 %), při ztrátě zaměstnání (61 %), při 

nabídkách možnosti dalšího vzdělávání (59 %), při možnostech povýšení (56 %) a při 

rozhodování o výši platu (41 %). Nejfrekventovanější charakteristikou připisovanou starším 

pracovníkům byla určitá „nedostatečnost“ či neúplnost pracovních schopností. Nadpoloviční 

většina respondentů se vyjádřila, že starším spolupracovníkům chybí znalosti práce s moderní 

technikou a počítačem a mají problémy se sluchem a zrakem. Necelých 30 a 40 %

respondentů v celém souboru souhlasilo i s výroky, že starší lidé se již neumí přizpůsobovat 

změnám a neudělají tolik práce jako dřív (VIDOVIĆOVÁ, 2005).

Podle průzkumu agentury STEM23 (2006) pouze 13 % zaměstnanců uvedlo, že se 

s diskriminačním chováním vůči pracovníkům starším padesáti let nikdy nesetkalo;

diskriminaci kvůli věku zažil osobně každý třetí zaměstnanec starší padesáti let. 80 % 

zaměstnanců se shodlo na tom, že podmínky pro uplatnění lidí nad 50 let na trhu práce jsou 

špatné a je potřeba se jimi zabývat. Také výsledky šetření Eurobarometru (2012) potvrdily, že 

jedna z pěti osob v EU 27 se osobně setkala s diskriminací na pracovišti z důvodu věku nebo 

byla svědkem takové diskriminace.

7.1. Zaměstnanost

Česká republika v oblasti zaměstnanosti vychází ze strategie Evropské unie „Evropa 

2020“. V souvislosti se strategií přijala vláda v červnu 2010 usnesení č. 434, které na národní 

úrovni klade za cíl zvýšit celkovou míru zaměstnanosti ve věkové skupině 20 - 64 let na 

75 %. U starších pracovníků ve věkové skupině 55 - 64 let je pak cílem zvýšit zaměstnanost 

na 55 %. Míra zaměstnanosti osob ve věkové skupině 15 - 64 let byla v roce 2011 v České 

                                               
23 Dostupné z www: http://www.stem.cz/pages/ucast-v-projektech/Zamestnanci_0806.pdf, [cit. 2012-01-06]
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republice ve srovnání s ostatními členskými státy EU mírně nadprůměrná. Průměr EU 27 činil 

64,5 %, v ČR byla ve stejném období o 1,2 procentního bodu vyšší. Zde můžeme ovšem najít 

rozdíly mezi pohlavími - míra zaměstnanosti žen u nás byla nižší než unijní průměr - 57,1 % 

v ČR oproti 58,7 % v EU 27. Míra zaměstnanosti mužů byla naopak značně vyšší - 74,1 %, tj. 

o 3,8 procentního bodu více než průměr EU 27 (ČSÚ, 2011).

U starších pracovníků je situace odlišná. Zaměstnanost věkové skupiny 60 - 64 let se u nás 

pohybuje okolo 25 %, zatímco průměr EU 27 přesahuje 30 %. Ještě více než muži jsou 

nedostatkem pracovních příležitostí zasaženy ženy starší 55 let. Míra jejich zaměstnanosti je 

v ČR hluboce pod průměrem zemí Evropské unie. U nejstarší pětileté skupiny 60 až 64 let 

činí míra zaměstnanosti žen 14,6 %, průměr EU přitom dosahuje 22,5 % (ČSÚ 2010). Graf 

č. 1 ukazuje, jak míra zaměstnanosti ve věkové skupině 50+ v ČR výrazně klesá. U skupiny 

obyvatel ve věku 45 až 54 let se míra zaměstnanosti pohybuje kolem 86 %, v následující 

věkové skupině 55 až 59 let se snižuje téměř o čtvrtinu, na 66 %. U dalších věkových skupin 

je již míra zaměstnanosti velmi nízká.

Graf 1: Míra zaměstnanosti v České republice u pracovníků starších 50 let (v %), údaje za první čtvrtletí 
roku 2010

Zdroj: ČSÚ, (BOČKOVÁ et al., 2010)

Celkové údaje o zaměstnávání starších osob naznačují, že z dlouhodobého hlediska

dochází ke zvyšování zaměstnanosti ve věkově skupině 55 – 64 let, a to jak na úrovni EU, 

tak i na úrovni České republiky. Zatímco v roce 2000 byla v ČR míra zaměstnanosti 

36,3 %, o devět let později se zvýšila o 10,5 % na 46,8 %. Obdobný vývoj lze zaznamenat 

v EU.

Tab. 3: Míra zaměstnanosti populace ve věku 55 - 64 let (v %), vývoj v letech 2000 - 2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

EU 27 36,9 37,7 38,5 40,0 40,7 42,3 43,5 44,6 45,6 46,0

ČR 36,3 37,1 40,8 42,3 42,7 44,5 45,2 46,0 47,6 46,8

Zdroj: EUROSTAT, 2010, vlastní úprava
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Detailnější pohled do struktury starších zaměstnanců, co do vzdělání a profese

odhaluje, že silněji než v celé ekonomicky aktivní populaci, se ve věkové kategorii 55 až 64 

let projevuje vliv vzdělání na udržení či získání pracovní příležitosti. Z kvantitativní analýzy 

závěrečné studie 50+ Aktivně vyplynulo, že nejvíce ohroženou skupinou jsou lidé ve věkové 

skupině 50 – 54 let s ukončeným středoškolským vzděláním bez maturity (BOČKOVÁ et 

al., 2010). Podíl vysokoškolsky vzdělaných osob na celkové zaměstnanosti se v ČR sice

zvyšuje (v roce 2002 činil 13,1 %, v 1. pololetí 2011 to už bylo 19,6 %), v porovnání 

s ostatními státy Evropské unie však stále patří mezi nízké. Podle údajů Eurostatu za rok 2010 

byl nejvyšší podíl vysokoškoláků mezi zaměstnanými ve věku 15 - 75 let v Irsku 41,9 %,

Belgii 40,5 %, Litvě 39,9 %, Finsku 38,9 % a Estonsku 38,7 %. Průměr EU 27 činil 29 %. 

Nižší podíl než v ČR byl naměřen v Itálii (17,5 %), Portugalsku (16,9 %) a Rumunsku

(16,0 %) (MPSV, 2011).

Celkově patříme k zemím s mimořádně vysokým podílem pracujících na plný 

úvazek. Na kratší úvazek u nás ve 2. čtvrtletí roku 2011 pracovalo pouze 4,7 % všech 

ekonomicky aktivních osob, tj. po Bulharsku a Slovensku třetí nejnižší podíl v rámci celé EU. 

Podíl mužů pracujících na částečný úvazek byl přitom v ČR vůbec nejnižší, podíl žen dosáhl 

třetí nejnižší hodnoty v EU (ČSÚ, 2011). Důvodem jsou jak nízké mzdy při zaměstnání na 

částečný úvazek, tak snaha maximalizovat svůj příjem pro výpočet důchodových nároků. Roli 

zde hraje i nezájem o tento typ zaměstnání ze strany zaměstnavatelů (KOTRUSOVÁ In 

KOTÍKOVÁ, REMR, 2007). Přitom se ukazuje, že v zemích s vyšším podílem částečných 

úvazků je míra nezaměstnanosti obecně nižší a naopak země s vysokou mírou 

nezaměstnanosti mají nízký podíl částečných úvazků.

7.1.1. Zaměstnávání starobních důchodců v ČR

Na českém trhu práce působí 157 00024 příjemců starobních penzí (6,7 % celkové 

seniorské populace) (rozhovor RSČR, 2012). Nadpoloviční většinu zaměstnaných penzistů 

tvoří ženy. Nejvíce pracujících seniorů se nachází v Praze, Středočeském, Jihomoravském 

a Moravskoslezském kraji.

Hlavním důvodem pro setrvávání starších osob v zaměstnání i po dosažení 

důchodového věku, je udržet si životní úroveň (27 %). Svou roli hraje i možnost sociálních 

kontaktů (21 %), ale také to, že je práce baví (19 %) a chtějí se cítit užiteční (16 %).

                                               
24 Vedle toho jsou senioři aktivní v péči o vnoučata, další členy rodiny a také v oblasti dobrovolnictví.
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Penzisté se také, z důvodu souběhu pracovního příjmu se starobním důchodem, často spokojí 

s nižším platem. Téměř polovina starobních důchodců pracuje na částečný úvazek - u žen 

jejich podíl dosahuje téměř 60 %, u mužů necelých 40 %. Rozdíl mezi pohlavími ovlivňuje 

především skutečnost, že mezi muži jsou častěji zastoupeni podnikatelé. Počet starobních 

důchodců, kteří měli uzavřenou smlouvu na dobu určitou, byl v roce 2011 2,5 krát vyšší, než 

počet pracujících důchodců - zaměstnanců se smlouvou na dobu neurčitou (rozhovor RSČR, 

2012).

Zaměstnanost starobních důchodců do značné míry ovlivňuje dosažené vzdělání. Ve 

skupině osob se základním vzděláním pracoval v roce 2011 pouze každý padesátý starobní 

důchodce, ve skupině vysokoškolsky vzdělaných osob to byl každý pátý důchodce.

Graf 2: Vzdělanostní struktura starobních důchodců a pracujících starobních důchodců v ČR v roce 2011

Zdroj: ČSÚ, 2012
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7.2. Nezaměstnanost

Podle dat Eurostatu25 bylo v Evropské unii v roce 2010 ve věkové skupině 55 - 64 let 

ekonomicky neaktivních 41 % mužů a 59 % žen. V absolutních hodnotách to představuje

12,1 mil. mužů a 18,5 mil. žen. Nejvyšší byla nezaměstnanost mužů v Maďarsku (56,9 %), ve 

Francii (54,9 %), ve Slovinsku (52,5 %) a v Belgii (52,4 %). Nejnižší hodnota byla naměřená 

ve Švédsku 20,9 %, na Kypru (25 %) a v Německu (28,8 %). U žen byla nejvyšší míra 

nezaměstnanosti na Maltě (86,7 %), ve Slovinsku (74,5 %) a v Polsku (74,1 %). Nízká míra 

nezaměstnanosti je naopak ve Švédsku (30,2 %), v Estonsku (36,1 %) a ve Finsku (39,8 %). 

Celkově mimořádně nízkou nezaměstnanost starších osob měl Island – 12,2 % u mužů

a 20,9 % u žen.

Nezaměstnanost starších osob v ČR se citelněji zvýšila v roce 2010, kdy podíl 

věkových skupin (50 -54 let a 65 +) na celkové nezaměstnanosti dosahoval 27,7 % (oproti 

26,8 % v roce 2009). Počet uchazečů o zaměstnání starších 50 let, kteří byli v evidenci Úřadu

práce k 30. 6. 2011, se v porovnání se stejným obdobím roku 2010, dále zvýšil z 27,3 % na 

28,5 % (tj. 136,5 tis. osob – z toho 25,4 % můžu a 31,7 % žen). Uvnitř této věkové kategorie 

se o 1 % zvýšil počet uchazečů o zaměstnání u nejpočetnější skupiny ve věku 55 - 59 let, a to 

z 12,4 % na 13,4 % (jednalo se o největší nárůst v rámci všech věkových skupin), 

nezaměstnanost lehce vzrostla i ve věkové skupině 60 - 64 let z 2,6 % na 3,1 %.

Tab. 4: Počty a podíly uchazečů o zaměstnání ve věkové skupině 50+ na celkové nezaměstnanosti v letech 
2008 - 2011

12/2008 12/2008 12/2009 12/2009 12/2010 12/2010 06/2011 06/2011

Počet 
osob 
v tis.

Podíl na
celkové 
nezaměst
nosti.
v %

Počet 
osob
v tis.

Podíl na
celkové 
nezaměst
nanosti
v %

Počet 
osob
v tis.

Podíl na
celkové 
nezaměstn
anosti v %

Počet 
osob
v tis.

Podíl na
celkové 
nezaměst
nanosti
v %

Celkem 352,3 100 539,1 100 561,6 100,0 478,7 100

nad 50 let 103,1 29,3 144,6 26,8 155,6 27,7 136,5 28,5

Zdroj: MPSV, 2011

                                               
25 Dostupné z www: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Labour_market_participation_by_sex_and_age, 
[cit. 2012-01-10]
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Na českém trhu práce je pro starší pracovníky typická dlouhodobá nezaměstnanost. 

Z tabulky č. 5 vidíme, že podíl osob starších 50 let je v roce 2011 mezi dlouhodobě 

nezaměstnanými výrazný – zejména pokud se jedná o nezaměstnanost delší než 1 rok (19 %) 

a nezaměstnanost delší než 2 roky (32,1 %).

Tab. 5: Počet uchazečů o zaměstnání starších 50 let podle délky nezaměstnanosti v roce 2011 (v tis.)

Počet uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti
do 3 

měsíců
3-6 

měsíců
6-9 

měsíců
9-12 

měsíců
12-24 
měsíců

nad 24 
měsíců celkem

Celkem 151 844 91 947 46 792 33 692 82 396 101 998 508 669

Nad 50 let 29 538 14 475 11 795 8 937 25 163 42 528 132 436
Nad 50 let
(v %) 22,3 10,9 8,9 6,7 19,0 32,1 100,0

Zdroj: MPSV, 2011, vlastní úprava

Pokud pracovník dlouhodobě stojí mimo pracovní trh, nemá možnost získávat znalosti

a zkušenosti, jeho kvalifikace se snižuje. Tato skutečnost souvisí také s tím, že na pracovním 

trhu dochází v důsledku globalizace a rychlého rozvoje informačních technologií k velkým 

proměnám. Nároky na zaměstnance se zvyšují, dochází k neustálému zastarávání vzdělání.



Překážky pro vyšší zapojení starších osob na trhu práce a jejich příčiny

41

8. PŘEKÁŽKY PRO VYŠŠÍ ZAPOJENÍ STARŠÍCH OSOB 
NA TRHU PRÁCE A JEJICH PŘÍČINY

Vývoj nezaměstnanosti osob ve věkové skupině 50+ je výsledkem působení mnoha 

faktorů, jejichž jednotlivou sílu vlivu je obtížné kvantifikovat. Pro identifikaci a vizualizaci 

příčin a důsledků problému jsem zvolila metodu strom problému. Při tvorbě stromu jsem 

vycházela z metody myšlenkové mapy, tj. grafického a strukturovaného znázornění myšlenek, 

pojmů, faktů a klíčových slov. Strom podává přehled o nejvýznamnějších aktérech

problematiky, zachycuje nejdůležitější příčiny vzniku problému včetně jejich vzájemné 

provázanosti a poukazuje na některé z důsledků, které nezaměstnanost starších osob působí.
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Zaměstnanost starších osob je do značné míry ovlivněna regulací pracovního trhu, 

chováním zaměstnavatelů na něm a státní politikou zaměstnanosti. Další elementy, které 

působí na vývoj na trhu práce, jsou strategie a způsoby implementace státních politik. Jedná 

se zejména o hospodářskou politiku (její vliv reflektuje i tato kapitola), politiku sociálního 

zabezpečení, rodinnou a vzdělávací politiku.

Procesu formulace a realizace politiky zaměstnanosti se účastní řada aktérů. Při 

analýze problematických míst politiky zaměstnanosti ve vztahu ke starším osobám, je proto 

také třeba přihlížet k tomu, kdo ovlivňuje politický proces a jaké zájmy a cíle při tom sleduje.

Mezi nejdůležitější aktéry, kteří jsou problémem ovlivněni a mohou vstupovat do jeho řešení,

patří stát, zaměstnavatelé, odbory, starší pracovníci a organizace občanské společnosti.

V analýze je zohledněn i vliv Evropské unie, jejímž jsme členem.

Přístup zaměstnavatelů k zaměstnávání starších osob, který se odráží v jejich 

personální a náborové politice, významným způsobem ovlivňuje míru zaměstnanosti starších 

osob. Svým postojem mohou buďto podpořit začlenění starších pracovníků na pracovním 

trhu, nebo naopak ještě více prohloubit marginalizaci této skupiny zaměstnanců. Výzkum 

agentury STEM (2006) ukázal, že za hlavní příčinu horších podmínek pro uplatnění starších 

pracovníků na trhu práce respondenti považují postoj firem. Lze potvrdit, že zaměstnavatelé 

jsou k najímání starších pracovníků rezervovaní.

Graf 3: Důvody horších podmínek pro pracovní uplatnění věkové skupiny 50+ na trhu práce (v %)

Zdroj: STEM, 2006, 1 011 respondentů
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Z výpovědí vedoucích referátů zprostředkování práce krajských poboček ÚP vyplývá, 

že „dnešní zaměstnavatelé upřednostňují výkon před životní zkušeností a odborností

podloženou praxí“ (pobočka ÚP, Ústí nad Labem). Do negativního postoje zaměstnavatelů

vůči starším pracovníkům lze zahrnout neochotu zaměstnavatelů investovat čas a finance do

odborného vzdělávání a školení. Starší pracovníci rovněž nejsou zváni k pohovorům 

o kariérním růstu.

U starších lidí dochází s věkem k poklesu fyzických i poznávacích kapacit. Tomu však 

lze vyjít vstříc přizpůsobením jejich pracovního prostředí, pracovního tempa, náplně jejich 

pracovní činnosti a pracovní doby. Nedostatečná flexibilita pracovních podmínek a pracovní 

doby má za následek, že mnoho starších pracovníků je přinuceno volit ze dvou krajních 

řešení, a to zaměstnáním na celý úvazek, anebo předčasným důchodem26 (tj. trvalým 

odchodem z trhu práce) (KOTRUSOVÁ In KOTÍKOVÁ, REMR, 2007). Ze zkušeností

krajských poboček ÚP vyplývá, že zaměstnavatelé projevují jen malou ochotu upravovat 

pracovní podmínky starším zaměstnancům v návaznosti na pokles jejich fyzické aktivity 

(KOTRUSOVÁ In KOTÍKOVÁ, REMR, 2007). Programy postupného odchodu do 

důchodu umožňují zaměstnancům od určitého věku (v zemích EU nejčastěji od 55 let) přejít 

na částečný úvazek (popř. sdílet pracovní místo či přejít na méně namáhavou práci), zároveň 

však setrvat u svého zaměstnavatele. Absence aktivní podpory a neujasněná politika státu 

v této oblasti vedou k tomu, že možnost tzv. postupného odchodu do důchodu u nás stále 

chybí.

Celoživotní vzdělávání je kontinuální vzdělávací proces, kdy je veškeré vzdělávání,

jak v rámci vzdělávacího systému, tak mimo něj, chápáno jako jediný propojený celek, který 

umožňuje přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a umožňuje získání kvalifikace 

různými vzdělávacími cestami v průběhu celého života. Tento přístup ke vzdělávání 

představuje posun od konvenčního, tj. školního způsobu vzdělávání a zahrnuje krom studia na 

škole i semináře, vzdělávací kurzy a učení se praxí v pracovním procesu. Patří do něj 

i rekvalifikace (DOLEŽELOVÁ, 2007). Nízký zájem o celoživotní vzdělávání a rozšiřování si 

kvalifikace a nižší pracovní motivace tvoří překážky pro vyšší zaměstnanost na straně 

samotných starších pracovníků.

Odborné studie potvrzují, že účast na vzdělávání ve vyšším věku je spíše nízká. Jen 32 % 

respondentů empirického šetření Život ve stáří (2002), (populace 60+, výběrový soubor: 1036
                                               
26 Počet osob odcházejících do předčasných důchodů v ČR v čase stále vzrůstá. Zatímco v roce 2010 odešlo do 
předčasného důchodu 34 342 občanů, v roce 2011 to bylo již 86 146.
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respondentů) absolvovalo nějakou formu školení po padesátém roce věku a jen 4 % se 

zúčastnila nějaké formy rekvalifikace. Na otázku, jaký byl hlavní důvod neúčasti na dalším 

vzdělávání, téměř 80 % respondentů nad 60 let odpovědělo, že nic takového nepotřebovali, 

9 % nemělo o další vzdělávání zájem a 3 % respondentů odpověděla, že možnost nedostali, 

nebo že nabízená možnost pro ně nebyla z nějakého důvodu dostupná (VIDOVIĆOVÁ, 

MATASOVÁ In MPSV, 2006).

Doleželová (2007) uvádí, že celoživotní učení a přístup ke vzdělávání obecně je velmi 

individuální záležitost, která se odvíjí od profese, vzdělání a individuálních zájmů. Potvrzuje

však, že přístup většiny starších pracovníků k dalšímu vzdělávání je negativní. Starší osoby

jsou spíše ochotny rozšiřovat si znalosti ve svém oboru a věnovat se tomu, co již umí, méně 

často mají zájem získávat znalosti v nové oblasti.

Zástupkyně zaměstnavatelů se v rozhovoru pro účely této práce vyjádřila, že pracovní 

motivace starších zaměstnanců je nižší v návaznosti na nižší místo práce v žebříčku jejich 

životních priorit. „Mladší zaměstnanci jsou ochotni pracovat hodně, protože práce je pro ně 

často zásadní prioritou v jejich životě, proto jsou také firmami preferováni. Absolvent má 

potřebu být úspěšný, něčeho dosáhnout, ukázat, že je dobrý, zanechat pomyslnou stopu. 

Naproti tomu starší zaměstnanec má často zcela jiné priority – mnohdy také proto, že „stopu“ 

již zanechal.“

Organizace občanské společnosti, mnohdy působící na místní úrovni, realizují 

inovativní projekty v oblasti zvyšování kvality života starších osob a jejich sociálního 

a ekonomického začlenění ve společnosti. Pomáhají zvyšovat společenské povědomí 

o problému a iniciovat politický dialog. Jsou také významnými poskytovateli služeb, které 

nejsou nabízeny veřejným, potažmo soukromým sektorem. Ukázkou takové činnosti 

občanského sektoru je vytvoření webového portálu práce pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením - Q4WORK.com, který se snaží integrovat skupinu starších osob na trhu práce. 

Portál poskytuje prostor pro zveřejnění nabídek práce určených pro seniory. Jedná se o první 

iniciativu svého druhu v České republice.

Příkladem neziskové organizace, která zajišťuje a poskytuje ve svých zařízeních 

sociální a zdravotní péči lidem, kteří se dostali v důsledku svého věku, zdravotního postižení, 

nemoci, osamocení či ohrožení do nepříznivé životní situace, je Diakonie Českobratrské 

církve evangelické. Jedná se o druhou největší neziskovou organizaci poskytující sociální 

služby v České republice. Stěžejním cílem působení Diakonie v oblasti prevence je zmírnění 
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projevů věkové diskriminace na trhu práce a v mediálním obraze. Z iniciativy Diakonie byl 

natočen televizní spot „Otevřeno seniorům“.27 Kromě spotu je v roce 2012 plánována 

i realizace reklamy v tištěných a online médiích, rádiích a na venkovním prostranství.

Rada seniorů je dalším občanským sdružením, jež ve své činnosti usiluje 

o zlepšování životních a pracovních podmínek starších osob v České republice. Ve vztahu 

k vládě disponuje konzultativní, informační, iniciativní a kontrolní funkcí. Podle předsedy 

Rada však čelí objektivním překážkám při zapojování do rozhodovacích procesů na politické 

úrovni.

Českomoravská konfederace odborových svazů (dále jen ČMKOS) využívá ve 

vztahu k vládě standardních mechanismů sociálního dialogu a účastní se jednání tripartity na 

celostátní úrovni. ČMKOS je také připomínkovým místem vládních návrhů legislativních 

norem a dalších materiálů. Další sférou, kde odbory ovlivňují formování politiky 

zaměstnanosti, je oblast kolektivního vyjednávání. Zde je pozice odborů limitována rozsahem 

kolektivního vyjednávání - kolektivní smlouvy pokrývají asi 30 % všech zaměstnanců. 

Kladně je hodnoceno působení odborů v oblasti ochrany zdraví při práci.

V současné době ČMKOS požaduje podstatné navýšení zdrojů na pasivní i aktivní politiku 

zaměstnanosti tak, aby se aktivní politika zaměstnanosti stala rozhodující složkou státní 

politiky zaměstnanosti a aby byly některé z programů APZ soustředěny na rizikové skupiny 

na trhu práce. Odbory vyjádřily svůj striktní nesouhlas s institutem sdíleného zprostředkování 

zaměstnání prostřednictvím agentur práce28 (tj. nahrazování státní politiky zaměstnanosti 

soukromými subjekty) a i s dalšími restriktivními opatřeními ve vztahu k nezaměstnaným 

a jejich materiálnímu zajištění. V této souvislosti odbory také zavrhly reorganizaci úřadů

práce a odmítly takový směr vládní politiky, který žádá další zpružnění trhu práce (ČMKOS, 

2011).

Zástupce odborů v rozhovoru pro tuto práci uvedl, že „prosazení návrhů odborů je 

v současnosti jen těžko možné, neboť přístup vlády velmi devalvuje proces sociálního dialogu

a vláda prosazuje své reformy bez ohledu na názor odborů“.

                                               
27 Spot lze shlédnout na http://www.youtube.com/watch?v=bqYdQqGMoXA, [cit. 2012-04-22]
28Uchazeče o zaměstnání může krajská pobočka Úřadu práce zařadit do programu tzv. sdíleného 

zprostředkování zaměstnání, na němž Úřad práce spolupracuje se soukromými agenturami práce. Agentury 
práce získají za zprostředkování zaměstnání finanční příspěvek. Dostupné z www:
http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/5, [cit. 2012-04-07]
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Jak vyplývá z Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 - 2012, 

spolupráce občanského sektoru, státu a dalších sociálních partnerů by měla probíhat v rámci 

Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Rada byla zřízena usnesením vlády v březnu

2006 jako stálý poradní orgán pro otázky týkající se seniorů a stárnutí populace. Rada 

deklarovala, že ve své činnosti bude usilovat o vytvoření podmínek pro zdravé a důstojné 

stárnutí v České republice a o aktivní zapojení starších osob do ekonomického a sociálního 

života společnosti.29 Rada je složena z 28 členů - zástupců ministerstev, Poslanecké 

sněmovny, Senátu, samosprávy, odborových svazů, zaměstnavatelů, Rady seniorů, 

zdravotních pojišťoven a odborné veřejnosti. Zasedání Rady se konají podle potřeby, podle 

dostupných informací není však jejich frekvence příliš vysoká. Také stanoviska Rady nejsou 

podle předsedy Rady Seniorů vládou brána příliš v potaz: „stanovisko se zapíše do zápisu 

z jednání a tím to také končí“. Zde se projevuje slabost občanského sektoru v České 

republice, kdy ačkoliv je jeho role při formování inkluzivní společnosti nezastupitelná, 

jeho účast na faktickém rozhodování je nízká.

Současná státní politika zaměstnanosti ČR nízkou zaměstnanost starších osob 

definuje jako problém, na který je potřeba v rámci veřejné politiky reagovat. Koordinátorem 

aktivit implementace politiky zaměstnanosti ve vztahu ke starším osobám a národním 

garantem Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity je v České republice 

MPSV. Cíl zvýšit zaměstnanost starších pracovníků je součástí Národního programu přípravy 

na stárnutí na období let 2008 - 2012. Program navazuje na stejnojmenný program na období

let 2003 až 2007 a také vychází z doporučení OSN30 a dalších mezinárodních organizací. Dle 

názorů odborníků je program „ale spíše jen teoretickým konceptem, jehož realizace v praxi 

pokulhává a u něhož není ani známé vyhodnocení jeho implementace“. Nedostatky 

současného programu si uvědomuje i samo MPSV a chce zahrnout do probíhající přípravy 

Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2013 - 2017 měřitelné ukazatele jeho 

plnění. „Nový program by měl být obsahově méně naplněný, zato více konkrétní.“ Podle 

náměstka ministra práce a sociálních věcí J. Dobeše bude zaměřen na sedm základních

oblastí: 1. celoživotní vzdělávání seniorů, 2. zaměstnávání starších osob (hlavní priorita), 

3. kvalita života, 4. zdravé stárnutí, 5. dobrovolnictví seniorů, 6. mezigenerační dialog, a za 

7. lidská práva pro seniory.

                                               
29 Dostupné z www: http://www.mpsv.cz/cs/2897, [cit. 2012-04-09]
30 Jedná se zejména o Mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí, který byl přijat v roce 2002 v Madridu. 

Na něj navazoval Program výzkumu v oblasti stárnutí pro 21. století, jehož cílem bylo podpořit realizaci 
Madridského mezinárodního akčního plánu.
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Realizátorem státní politiky zaměstnanosti na regionální úrovni jsou krajské pobočky 

Úřadu práce. Pobočky plní informační, poradenskou a zprostředkovatelskou funkci. Při 

uskutečňování politiky zaměstnanosti ve vztahu ke starším osobám se však projevuje na 

úrovni poboček Úřadu práce tzv. implementační deficit. Deficit vzniká z důvodu omezené 

kapacity řízení na straně ÚP. Ten lze především spatřovat v poměrně skromném personálním 

a technickém zázemí poboček ÚP. Z důvodu finanční poddimenzovanosti jejich rozpočtů, 

pracovníci ÚP nemohou zaručit klientům individuální přístup a je téměř nemožné rozvíjet 

služby preventivního charakteru.

Také zaměření hospodářské politiky, jejímž aktérem je vláda, ovlivňuje jednání 

a interakce individuálních a kolektivních aktérů v oblasti trhu práce. Současná hospodářská 

politika vlády je neoliberální a podstatou jejího přístupu k řešení nezaměstnanosti je redukce 

rozpočtových výdajů (zejména na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti) a zpružnění trhu 

práce. „Pod pružnou úpravou pracovně právních vztahů si vláda představuje především to, že 

pracovní poměr musí snadno, bez byrokratických překážek vzniknout i zaniknout.“

V důsledku snižování vládních výdajů vláda omezuje zaměstnanost ve státní správě, školství, 

sociálních službách, zdravotnictví a daňový mix je upravován k většímu zaměření na daně 

s regresivním dopadem. Vysoké daňové zatížení nízko příjmových skupin, není kompenzováno 

progresivními přímými daněmi, ani daněmi majetkovými (ŠVÍHLÍKOVÁ, 2011).

Již od počátku roku 2010 lze ve struktuře českého hrubého domácího produktu pozorovat 

posilování zahraniční na úkor domácí poptávky. V roce 2011 Českou republiku v hospodářské 

politice brzdila slabá domácí poptávka a růst byl tažen výhradně exportem. Poklesla jak 

spotřeba domácností, tak investice a vládní spotřeba byla také nižší. Snížení veřejných výdajů 

je v Česku znatelnější než v případě ekonomik s větším domácím trhem a rozsáhlejší 

koupěschopnou poptávkou. Toto jasně to ukazuje srovnání s vývojem v sousedním Německu, 

s jehož ekonomikou je české hospodářství nejvíce propojeno. Zatímco německý HDP v roce 

2011 rostl o 3 %, česká ekonomika přibližně jeden procentní bod ztrácela, když její meziroční 

růst nedosahoval ani dvě procenta (VOMASTEK, 2012).

S růstem podílu osob ve vyšším věku lze předpokládat změny ve struktuře poptávky. Senioři

se aktivně podílejí na tvorbě HDP, jsou významnými spotřebiteli zboží a služeb. Výdaje 

skupiny starších osob tak mohou pomoci stabilizovat pokles domácí poptávky. Více než 
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polovina seniorů nad 60 let (56 %) také poskytuje finanční výpomoc rodinám svých dětí, čímž 

se ve skutečnosti aktivně podílejí na zvyšování koupěschopnosti mladších generací.31

Oblasti zaměstnanosti a sociální ochrany zůstávají v pravomoci členských států, a tak 

je role Evropské unie omezena na stanovování společných cílů a priorit, analýzu opatření 

přijatých na národních úrovních a předkládání doporučení členským státům – tzv. otevřená 

metoda koordinace. Součástí otevřené metody koordinace je i výměna informací, zkušeností 

a příkladů dobré praxe. K projednávání otázek v těchto oblastech slouží mezi členskými státy 

Výbor pro zaměstnanost a Výbor pro sociální ochranu.

Vedle toho evropské právní předpisy upravují minimální sociální standardy a základní práva 

v oblastech rovnost příležitostí, volného pohybu pracovních sil, bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, pracovního práva a pracovních podmínek.32

Programy spolufinancované z Evropského sociálního fondu pomáhají zvýšit aktivaci 

uchazečů o zaměstnání rozšířením nabídky stávajících programů APZ o nové programy. Do 

jisté míry také ovlivňují směr vývoje a cíle národní aktivní politiky zaměstnanosti. Kulhavý 

a Sirovátka (2008) na druhou stranu argumentují, že programy spolufinancované z ESF jsou 

filtrovány a předefinovány v národním kontextu - dříve definovaná politika prioritního 

klíčového národního aktéra, právě tak jako rigidní vládní struktura a realizační podmínky, 

nedovolí významnou změnu politiky.

Z rozhovorů se zástupci Rady Evropské unie (útvar pro zaměstnanost a sociální otázky)

a Evropské komise vyplynula následující zjištění:

- Z hlediska Evropské komise, které je vyhrazeno právo předkládat návrhy 

legislativních předpisů, spadá problematika nezaměstnanosti starších osob do oblasti

diskriminace. V tomto roce navržená Antidiskriminační směrnice33 je momentálně na 

Radě EU zablokovaná z důvodu politické neshody na její podobě. Z toho vyplývá, že 

se jedná o politicky citlivé téma, jehož řešení si vyžádá čas a další jednání.

- O tom, zda je řešení problému přiřazeno prioritní postavení na agendě projednávaných 

bodů, rozhoduje rotující předsednictví Rady EU. Dánské předsednictví se prioritně 

zaměřuje na oblasti nezaměstnanost mladých (absolventů) a rovnost příležitostí na trhu 

                                               
31 Dostupné z www: http://www.otevrenoseniorum.cz/myty-o-stari/seniori-voli-pracuji-a-nakupuji/, [cit. 2012-

04-10]
32 Dostupné z www: http://www.mpsv.cz/cs/6146, [cit. 2012-05-01]
33

Směrnice je právním aktem Evropské unie, závazným pro členské státy pokud jde o výsledek, kterého má být 
dosaženo.
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práce. Problematika nezaměstnanosti starších osob se v jeho cílech také objevuje, 

spíše ale ve smyslu konceptu aktivního stárnutí (vyššího využití potenciálu seniorů ve 

společnosti).

- Pokud se problematika prosadí do Závěrů Rady EU, představuje řešení problému pro 

členské země politický závazek. Jeho neplnění není právně postihnutelné. Přesto si 

členské státy dávají velký pozor na to, co se v Závěrech Rady EU objeví. V budoucnu 

totiž na tyto závazky může být poukazováno.

- V návrhu Závěrů Rady EU v období dánského předsednictví se v problematice 

nezaměstnanosti starších osob objevují následující doporučení: zvýšit provázanost 

nabídky vzdělávání a rekvalifikací s poptávkou na trhu práce (což má rovněž snížit

nezaměstnanost u absolventů); umožnit starším pracovníkům přístup k odbornému 

vzdělávání a školení; zvýšit mezigenerační výměnu znalostí prostřednictvím 

mentoringu na pracovišti; vytvářet flexibilnější pracovní podmínky pro starší 

pracovníky, beroucí v úvahu jejich specifické potřeby; podporovat bezpečná 

a bezbariérově přístupná pracoviště; poskytovat starším pracovníkům lepší služby 

v oblasti zprostředkování zaměstnání. V neposlední řadě je třeba investicemi 

podporovat růst stříbrné ekonomiky s ohledem na její pozitivní dopad na rozvoj 

nových pracovních příležitostí. Z doporučení lze jasně vidět, že veškeré strategické 

cíle politiky zaměstnanosti ve vztahu ke starším osobám stanovené na úrovni 

Evropské unie, se přenášejí na národní úrovně v rovině nezávazných doporučení.

Za neformální instituce ovlivňující postavení starších pracovníků na trhu práce, lze 

považovat společenské hodnoty a stereotypy vázané na věkovou skupinu pracovníků 50+ 

a kulturní prostředí. Jak již bylo řečeno, společenské předsudky často negativně ovlivňují 

přijetí starších pracovníků do zaměstnání. Nezřídka kdy se lze setkat i s tvrzením, že „starší 

lidé berou práci mladým“. Přestože empirický výzkum je v České republice v této oblasti

velmi slabý, zahraniční zkušenosti prokázaly, že u států s vyšším důchodovým věkem 

(Norsko, Švédsko, Německo, Švýcarsko, Island) je zároveň vysoká zaměstnanost lidí do 30 

let. Podle ekonoma Daniela Münicha jsou „segmenty zaměstnanosti starších a mladších lidí 

úplně odlišné a navzájem se nevytlačují, naopak jsou velice komplementární“.34

                                               
34 Dostupné z www: 

http://www.senat.cz/cinnost/konference_seminare/aktivni_starnuti_a_mezigeneracni_solidarita/index.php?ke
_dni=&O=8, [cit. 2012-04-22]
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Média se významně podílí na tvorbě veřejného mínění a mohou podstatným 

způsobem ovlivnit rozvoj diskuse o problému. Problematice nezaměstnanosti starších osob se 

však nevěnují v dostatečné míře. Často také nezobrazují starší osoby jako osoby žijící 

naplněným aktivní životem, ale jako skupinu lidí odkázanou na pomoc ostatních, nebo 

v mezních případech dokonce jako osoby nesvéprávné (např. předvolební klip „Přemluv 

bábu“).

Mezi další aktéry, kteří mají moc ovlivnit obecné povědomí o starších osobách ve 

společnosti, patří rodina, konkrétně vztahy v rodině a způsob, jakým rodiče dětí vnímají 

seniory a jak se o nich vyjadřují. Jejich děti tyto postoje a vazby přebírají.

V době vzniku této práce, na úrovni hlavního koordinátora politiky zaměstnanosti 

v ČR – MPSV a ani na úrovni jednotlivých krajských poboček ÚP, neprobíhaly žádné 

osvětové programy k odstranění společenských předsudků. V rámci zajištění realizace 

Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice se 

však, dle vyjádření pracovnice MPSV, tyto aktivity v průběhu roku 2012 plánují.
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9. ANALÝZA AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI 
V ČESKÉ REPUBLICE

Aktivní politika zaměstnanosti přispívá k opětovnému začlenění nezaměstnaných do 

pracovního procesu a ke snížení rizika dlouhodobé nezaměstnanosti.35 Na rozdíl od pasivní 

politiky zaměstnanosti, jejímž smyslem je kompenzovat nezaměstnaným po přechodnou dobu 

a v určité míře ztrátu příjmu ze zaměstnání, směřuje k podpoře aktivního chování pracovníka 

na trhu práce.

V současnosti uplatňované aktivní politice zaměstnanosti se specificky nejedná 

o podporu zaměstnávání věkové skupiny pracovníků 50+, ale o podporu všem 

nezaměstnaným. Ve vztahu ke starším pracovníkům jsou uplatňovány stejné nástroje jako 

u ostatních skupin uchazečů o zaměstnání. Nicméně APZ reflektuje znevýhodněné postavení

starších osob na trhu práce a při zprostředkování zaměstnání podle § 33 zákona 

o zaměstnanosti přiznává právo na zvýšenou péči uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj 

zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují. Jedná se o:

- fyzické osoby se zdravotním postižením,

- fyzické osoby do 20 let věku,

- těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu,

- fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku,

- fyzické osoby starší 50 let věku,

- fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle 

než 5 měsíců,

- fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc.

                                               
35

Dostupné z www: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:318:0001:0008:CS:PDF, [cit. 2012-03-11]
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Graf níže znázorňuje podíl rizikových skupin uchazečů o zaměstnání na celkovém počtu 

účastníků programů aktivní politiky zaměstnanosti.

Graf 4: Podíl rizikových skupin na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání zařazených na jednotlivé 
nástroje APZ v 1. pololetí 2010

Zdroj: MPSV, 2010

Pozn.: Uchazeči o zaměstnání mohli spadat současně do více skupin, proto součet podílů u jednotlivých nástrojů 
APZ mohl být vyšší než 100%. Podíly těhotných a kojících uchazeček o zaměstnání byly zanedbatelné, proto 
byly v grafu zahrnuty.

Cílem následující kapitoly je analýza hlavních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 

a jejich účinnosti při řešení nezaměstnanosti starších pracovníků.

Mezi nejdůležitější nástroje APZ patří36:

a) rekvalifikace

b) investiční pobídky

c) veřejně prospěšné práce

d) společensky účelná pracovní místa

e) příspěvek na zapracování

f) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je i poradenství, podpora zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením a cílené programy k řešení nezaměstnanosti.

                                               
36

Dostupné z www: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz, [cit. 2012-03-11]
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Následující tabulka podává přehled o počtu starších uchazečů o zaměstnání umístěných do

programů aktivní politiky zaměstnanosti v roce 2011.

Tab. 6: Počet uchazečů o zaměstnání ve věkové skupině 50+ umístěných do programů aktivní politiky 
zaměstnanosti v roce 2011 (v tis.)

Zdroj: MPSV 2012, data poskytnuta na vyžádání, vlastní úprava

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti budou nyní blíže rozebrány.

 Rekvalifikace v zásadě řeší nerovnováhu mezi kvalifikací uchazečů o zaměstnání 

a požadavky zaměstnavatelů na trhu práce. Nezaměstnaní mohou získat jak novou

kvalifikaci - s ohledem na poptávku na trhu práce v příslušném kraji nebo si tu stávající 

rozšířit (patří sem i její udržování a obnovování). V prvním pololetí roku 2011 činil počet 

podpořených osob v rámci rekvalifikace 31 546. Rekvalifikací se nejčastěji zúčastnili 

vyučení (38,2 %), nezaměstnaní s ukončeným středním odborným vzděláním (23,8 %) 

                                               
37 Pracovní rehabilitace představuje podporu osobám se zdravotním postižením ze strany Úřadu práce. Podpora 

zahrnuje především poradenství, pomoc při zprostředkování zaměstnání a podporu při jeho změně.

Počet 
uchazečů

Nad 50 
let

Nad 50 
let v %

Nad 55 
let

Veřejně prospěšné práce 9 787 3 666 37,5 1 962
Společensky účelné pracovní místo – zřízeno 
zaměstnavatelem

342 65 19,0 30

Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené 6 333 1 492 23,6 687
Samostatně výdělečná činnost 2 407 187 7,8 62
Chráněné pracovní dílny - vytvoření 751 238 31,7 111
Chránění pracovní místa - vytvoření 605 126 20,8 51
Chránění pracovní místa – samostatně výdělečná 
činnost

43 5 11,6 2

Rekvalifikace 9 455 1 700 18,0 684
Poradenství 6 781 1 440 21,2 697
Pracovní rehabilitace37 72 19 26,4 7
Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský 
program

345 26 7,5 9

Příspěvek na zapracování 45 6 13,3 3

ESF- OP LZZ (RIP) 25 162 3 509 13,9 1 449
ESF- OP LZZ VPP 11 480 43 44 37,8 2 325
ESF- OP LZZ SÚPM 4 450 873 19,6 415
ESF- OP LZZ grantové projekty 3 738 660 17,7 279
Rekvalifikace (NIP) 22 173 4 308 19,4 1 889
Poradenství (NIP) 10 852 2 373 21,9 991

CELKEM APZ + ESF 114 821 25 037 21,8 11 653
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a uchazeči bez ukončeného vzdělání nebo se základním vzděláním (16,1 %) (MPSV, 

2010).

Nezaměstnaní, kteří rekvalifikační kurzy absolvovali, hodnotí jejich obsah většinou jako 

užitečný. Pracovníci ÚP potvrzují, že absolvování kurzů má také pozitivní vliv na rozvoj 

osobnosti nezaměstnaných a jejich motivaci, neboť jsou nuceni na sobě v rámci kurzů

průběžně pracovat. Ukazuje se, že v případě rekvalifikací je největší efekt dosahován

u účastníků ve středním věku, nejnižší efekt je pozorován u účastníků nad 50 let. Mezi 

nejpočetnější skupiny účastníků rekvalifikací v roce 2010 patřily osoby ve věku 30 - 34 let

(14,6 %) a ve věku 35 - 39 let (14,4 %). I když mají krajské pobočky ÚP stanoveny kvóty 

pro minimální účast starších nezaměstnaných na rekvalifikacích, cílenost rekvalifikací na 

starší pracovníky je minimální. Podle statistik z roku 2010 rekvalifikací prošlo asi jen 

4,5 tis. uchazečů ve věku 50 - 54 let. Absolutní počet nezaměstnaných v této věkové 

kategorii převyšoval 67 000 osob, je tudíž evidentní, že počet rekvalifikací poskytnutých

starším uchazečům o zaměstnání je velmi nízký – nedosahuje ani 7 %. Sirovátka (2004) 

rovněž zkoumal na vzorku několika okresů cílenost aktivních politik zaměstnanosti na 

jednotlivé skupiny nezaměstnaných a došel k závěru, že u starších pracovníků tato politika 

nedostatečně reagovala na růst jejich počtu i podílu na celkové nezaměstnanosti. Přestože 

počet nezaměstnaných ve vyšším věku rostl, jejich podíl na rekvalifikacích zůstal 

konstantní. Zájem o rekvalifikace mezi staršími pracovníky byl vysoký, ale cílenost těchto 

programů na vyšší věkové kohorty ze strany ÚP byla nízká, a to bez ohledu na míru 

nezaměstnanosti v okrese. 

Czesaná (2006) uvádí, že rekvalifikační kurzy a s nimi související poradenství musí 

být více přizpůsobeny potřebám starších pracovníků. Kurzy a výukové metody v nich 

používané by měly respektovat kognitivní schopnosti starších osob a vycházet z jejich již 

získaných profesních zkušeností. Je však třeba počítat s tím, že příprava specifických 

rekvalifikačních kurzů na míru a jejich doplnění individuálními poradenskými aktivitami 

bude finančně i personálně mnohem náročnější než běžné rekvalifikační kurzy

produkované „sériově“ a realizované pro všechny nezaměstnané (CZESANÁ et al., 2006).

Od 1. 1. 2012 si uchazeč o zaměstnání může vybrat rekvalifikační kurz i jeho 

poskytovatele dle vlastního uvážení. Úřad práce pak posoudí uplatnitelnost vybrané 

kvalifikace na trhu práce. Je stanovena maximální výše úhrady z ceny rekvalifikace

Úřadem práce. Při jejím překročení je cenový rozdíl hrazen uchazečem.38

                                               
38

Dostupné z www: http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/5, [cit. 2012-04-07]
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 Veřejně prospěšné práce (dále jen VPP) jsou výraznějším způsobem cíleny na rizikové 

skupiny na trhu práce a také na osoby s nízkou kvalifikací. Jde o časově omezené pracovní 

příležitosti, které slouží zejména k aktivaci nejobtížněji umístitelných uchazečů 

o zaměstnání. Jedná se zejména o práce spočívající v úklidu a údržbě veřejného 

prostranství, veřejných budov a komunikací nebo obdobné činnosti ve prospěch obcí, 

státních a obecně prospěšných institucí. VPP mohou trvat nejdéle 12 po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců, a to i opakovaně. Cílem a hlavním přínosem tohoto nástroje APZ je 

zejména udržení a obnovení základních pracovních návyků a podpora motivace k práci 

prostřednictvím získání finančních prostředků z pracovní činnosti, nikoliv ze sociální 

podpory nebo z podpory v nezaměstnanosti. Z hlediska teorie sociálního vyloučení lze 

potvrdit, že programy VPP mají výrazné sociálně integrační účinky. Kritici nástroje 

uvádějí, že takto vytvořená pracovní místa mohou vytěsňovat místa řádného trhu práce.

 Společensky účelná pracovní místa (dále jen SÚPM) jsou místa, která zaměstnavatel 

zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s ÚP a obsazuje je uchazeči o zaměstnání. 

Prakticky to funguje tak, že zaměstnavatelům, kteří přijmou staršího pracovníka, zaplatí 

náklady na jeho mzdu včetně pojištění po dobu jednoho roku. Někdy v částečné, jindy 

v plné výši. Zde záleží také na míře nezaměstnanosti v regionu.

Za hlavní problém, který s dotacemi na pracovní místa souvisí, lze považovat skutečnost, 

že některá z takto vzniklých pracovních míst by vznikla i bez dotace (existují případy, kdy 

zaměstnavatel formálně zrušil pracovní místo jen proto, aby ho posléze jako dotované opět 

vytvořil).

Na druhou stranu SÚPM dosahují v ČR zatím největšího účinku vzhledem k ukončení 

evidence rizikových skupin uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce (KULHAVÝ, 

SIROVÁTKA, 2008). Ukazuje se také, že programy veřejně prospěšných prací 

a dotovaných pracovních míst jsou účinnější při práci s dlouhodobě nezaměstnanými. Pro 

tuto skupinu je totiž poskytnutí pracovní zkušenosti a obnovení pracovních návyků 

mnohem důležitější než zvyšování jejich kvalifikace (KALÍŠKOVÁ, 2010).

 Systém investičních pobídek slouží k podpoře tvorby nových pracovních míst v regionech 

nejvíce postižených nezaměstnaností. Systém představuje finanční pomoc 

zaměstnavatelům při vytváření nových pracovních míst a při rekvalifikaci nebo školení 

zaměstnanců. Zaměstnavatel dostává pobídku v případě, že vytvoří pracovní místa nebo 
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zajistí rekvalifikace v oblasti, kde průměrná míra nezaměstnanosti za dvě ukončená 

pololetí předcházející datu předložení záměru zaměstnavatele získat investiční pobídky je 

nejméně o 50 % vyšší, než průměrná míra nezaměstnanosti v ČR (§ 111 odst. zákona 

č. 435/2004 Sb.).

 Méně využívanými nástroji aktivní politiky zaměstnanosti jsou příspěvek na zapracování 

a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program.

Posledně jmenovaný příspěvek slouží k podpoře zaměstnavatelů, kteří z důvodu přechodu 

na nový podnikatelský program, nemohou zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu 

stanovené týdenní pracovní doby.

Příspěvek na zapracování může být poskytnut zaměstnavateli, který přijme do pracovního 

poměru uchazeče o zaměstnání, kterému Úřad práce věnuje zvýšenou péči (viz úvod této

kapitoly).

Většina programů APZ je zaměřena na dlouhodobě nezaměstnané uchazeče 

o zaměstnání. U nezaměstnanosti delší než 24 měsíců je to necelých 50 % z celkového počtu 

programů APZ a téměř 62 % všech programů z Evropského sociálního fondu. Velký převis 

cílenosti na krátkodobě nezaměstnané lze zaznamenat u rekvalifikací.

Legislativně je APZ vymezena zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a jejím 

řízením je pověřen Úřad práce. Jednotlivé krajské pobočky Úřadu práce jsou zodpovědné za 

realizaci politiky na regionální úrovni. Tato samostatnost v rozhodování umožňuje pobočkám 

Úřadu práce pružně využívat různé nástroje s ohledem na podmínky a potřeby místního trhu 

práce. Mohou rovněž navázat spolupráci a vytvářet partnerství s místními aktéry trhu práce. 

Winkler uvádí, že ve stejných národních systémech politiky zaměstnanosti a trhu práce 

opakovaně pozorujeme sítě drobných modifikací vládní politiky APZ na lokálních nebo 

regionálních úrovních a současně ne nevýznamný počet radikálních změn této politiky, kdy 

lokální politika vytváří zásadní systémové inovace. Lokální účelové programy mohou tedy 

v rámci aktivní politiky zaměstnanosti přispívat k větší flexibilitě a účinnosti národních 

programů (WINKLER, 2007). Je však nutnou podotknout, že v použití programů na místní 

úrovni jsou obrovské rozdíly, co se týče jejich rozsahu i cílenosti, tak také jejich kvality. 

Důležitou roli zde hraje lidský faktor.
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Závěry o tom, které programy APZ jsou účinné a do jaké míry, nejsou 

jednoznačné. Relativně nejlepších výsledků dosahují programy tvorby společensky účelných 

pracovních míst, naopak nejhorších výsledků dosahují rekvalifikace a programy VPP 

(KULHAVÝ, SIROVÁTKA, 2008). Účinnost daného nástroje APZ záleží na mnoha 

okolnostech včetně specifických podmínek konkrétního trhu práce na kterém je 

implementován. Ukazuje se, že vysoká míra nezaměstnanosti je spojena s nižší účinností

programů APZ. V regionech s nižší mírou nezaměstnanosti je obvykle realizováno méně 

programů, zato ale dosahují kvalitnějších výstupů (KULHAVÝ, SIROVÁTKA, 2008).

Národní programy APZ jsou doplňovány o projekty spolufinancované z Evropského 

sociálního fondu (finanční spoluúčast České republiky je zde 15 %). Finanční podpora 

Evropské unie však nepředstavuje navýšení finančních prostředků na aktivní politiku

zaměstnanosti, ale pouze kompenzuje pokles prostředků na APZ ze státního rozpočtu. Jedná 

se především o projekty z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP 

LZZ) na období let 2007 – 2013. Hlavním cílem tohoto programu je zvýšit zaměstnanost 

a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU. V souladu s tímto 

cílem a s dalšími návrhy obsaženými v Národním strategickém referenčním rámci 2007 -

2013 jsou koncipovány prioritní osy OP LZZ. Hodnocením efektivity těchto projektů se až 

dosud zabývala pouze studie Sirovátky a Kulhavého (2008) provedená na zakázku MPSV. 

Tyto programy jsou v ČR využívány relativně krátkou dobu a velikost jejich efektů je zatím 

nižší než u rekvalifikací a společensky účelných pracovních míst. To potvrdila 

i zaměstnankyně MPSV (odbor koncepcí trhu práce), když uvedla, že „tyto projekty sice 

vedou k aktivizaci starších uchazečů o zaměstnání, ale jejich náklady jsou vysoké a jejich 

účinek je nižší než u klasických programů APZ, ty jsou daleko cílenější“. Často se také 

objevuje kritika, že finanční prostředky z Evropského sociálního fondu se v některých 

případech využívají neefektivně a značná část z nich je použita na provoz 

zprostředkovatelských agentur. Co se týče podpory z ESF do budoucna, v červnu 2011 přijala 

Evropská komise návrh víceletého finančního rámce na období 2014 - 2020. Jednání 

o konečné podobě finanční perspektivy stále probíhají a předpokládá se, že k jejímu schválení 

dojde do konce roku 2012.39 Analýza programů spolufinancovaných z ESF není předmětem 

této práce.

                                               
39 Dostupné z www: http://www.euroskop.cz/8522/19846/clanek/regionalni-politika-v-rijnu-2011, [cit. 2012-04-

07]
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Při rozdělování finančních prostředků na APZ jednotlivým krajským pobočkám Úřadu

práce pro rok 2011 vycházelo MPSV, tak jako v uplynulých letech, z ukazatelů 

charakterizujících daný trh práce (míra nezaměstnanosti, počet uchazečů o zaměstnání do 

25 let, nad 50 let, počet zdravotně postižených osob v evidenci pobočky ÚP, počet uchazečů 

o zaměstnání na jedno volné pracovní místo a počet dlouhodobě nezaměstnaných). 

Z celkového objemu finančních prostředků ÚP na APZ (včetně prostředků z ESF), bylo v roce 

2011 nejvíce přiděleno v Ústeckém (17,4 %), Moravskoslezském (13,1 %) 

a v Jihomoravském kraji (11,5 %) (MPSV, 2011). Výdaje na APZ se v roce 2011 oproti roku 

2008, snížily více jak o dvojnásobek z 6,1 mld. na 3 mld. Kč. Celkový souhrn výdajů na 

politiku zaměstnanosti v roce 2011 dosahoval 17,3 mld. Kč. Podíl výdajů APZ na HDP

představoval 0,066 %. Údaje o výdajích na dávky v nezaměstnanosti starších osob nejsou 

oficiálně k dispozici. Výpočet byl proto proveden pomocí dat o struktuře uchazečů 

o zaměstnání k 31. 12. 2011 a na základě výše průměrného měsíčního nároku na podporu 

v nezaměstnanosti. V roce 2011 činil podíl uchazečů starších 50 let na celkové struktuře 

uchazečů o zaměstnání přibližně 26 %. (tj. 132 325 osob). Výše průměrného měsíčního 

nároku na podporu v nezaměstnanosti činila 5 595 Kč. Celková výše výdajů na dávky na 

podporu v nezaměstnanosti v roce 2011 byla 740 358 375 Kč.

Tab. 7: Výdaje na politiku zaměstnanosti (v mld. Kč)

2008 2009 2010 2011 2012
APZ 6,131 4,953 7,915 3,000
PPZ 7,114 15,077 15,100 14,300
Podíl výdajů APZ na HDP 0,10 0,009 0,099 0,066 0,081

Zdroj: JANÍČKO, 201240

                                               
40

Dostupné z www: http://www.cebre.cz/dokums_raw/pavel_janicko.pdf, [cit. 2012-04-06]
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Výdaje na některé z nástrojů APZ v letech 2007 - 2010 ukazuje následující tabulka.

Tab. 8: Výdaje na jednotlivé nástroje APZ v letech 2007 – 2010 (v tis. Kč)

2007 2008 2009 2010
Veřejně prospěšné práce 684 989 949 087 1 371 223 1 623 832
Společensky účelná pracovní 
místa 867 971 596 654 985 295 1 454 155
Podpora osob zdravotně 
postižených 235 690 255 657 323 545 323 661
Rekvalifikace 269 289 271 130 388 131 582 261
Cílené programy 
zaměstnanosti 170 537 9 963 75 843 626 919
Ostatní výdaje na APZ 
financované ČR 298 906 333 424 63 058 44 156
Celkem 2 527 382 2 415 915 3 144 037 4 610 828

Zdroj: MPSV, 2010

Podcenění aktivní politiky zaměstnanosti ještě více vystupuje do popředí v rámci 

zahraničního srovnání. Podíl výdajů na APZ na HDP se ve vyspělých zemích EU pohybuje na 

úrovni 1,0 - 1,3. V České republice je tento podíl více než desetinásobně nižší ve srovnání 

např. s Dánskem, Švédskem, Belgií, ale i Německem nebo Rakouskem.

Tab. 9: Podíl výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti na HDP ve vybraných zemích EU (r. 2009)

Dánsko 1,17 %

Německo 1,00 %

Francie 0,72 %

Švédsko 0,67 %

Rakousko 0,35 %

Zdroj: JANÍČKO, rozhovor 2012
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V případě řešení problematiky nezaměstnaných nad 50 let lze potvrdit, že

realizace aktivní politiky zaměstnanosti v ČR není dostatečně účinná. Také Nekolová ve 

své studii o flexicuritě (2008) uvádí, že APZ v podobě, v jaké v ČR existuje, nedokáže 

zásadně zvrátit špatné výchozí postavení znevýhodněných skupin nezaměstnaných na 

trhu práce.

Důvody nízké účinnosti APZ pramení z následujících skutečností:

 Realizace programů APZ často selhává při výběru jejich budoucích účastníků. Krajské 

pobočky ÚP mohu být orientovány na různé cíle, které nemusí vyhovovat nejvíce 

potřebným uchazečům o zaměstnání. Mohou usilovat o snížení celkového počtu 

nezaměstnaných, a proto vytváří takové programy, které pomáhají spíše těm 

uchazečům, kteří mají větší šanci na únik z nezaměstnanosti. Tato skutečnost je popsána

tzv. „creaming off“ efektem, který říká, že proto, aby ÚP dosáhly vyšší účinnost 

politiky, vybírají do programů APZ ty klienty, kteří mají lepší šanci na umístění na trhu 

práce (KULHAVÝ, SIROVÁTKA, 2008). Cílenost na uchazeče o zaměstnání ve 

věkové skupině 50+ je minimální.

 Aktivní politika zaměstnanosti v ČR je oproti jiným státům EU 27, finančně 

i personálně poddimenzovaná. Zaměstnanci krajských poboček ÚP nemají prostor 

k tomu, aby mohli věnovat zvýšenou péči rizikovým skupinám na trhu práce.

 Systém pravidelného vyhodnocování účinnosti programů APZ není zatím zaveden: 

programy nejsou pilotně testovány (např. pomocí kontrolních skupin) a ani nejsou

ex-post vyhodnocovány jejich skutečné ekonomicko-sociální dopady. MPSV si tohoto 

nedostatku bylo vědomo a začlenilo do Národního akčního plánu zaměstnanosti na 

období let 2004 - 2006 požadavek na vytvoření systému pravidelné evaluace nástrojů

APZ. Úkolem byl pověřen Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (dále jen VÚPSV). 

Tým realizátorů se však i po několika letech práce na vybudování evaluačních kapacit 

shoduje, že v ČR stále existují podstatné bariéry k celoplošnému a pravidelnému 

evaluačnímu procesu APZ. Důvodem je mimo jiné i to, že dosud neexistuje politický 

konsenzus o potřebě rozvíjet APZ, a zároveň zde není dostatek institucionálních 

a odborných kapacit schopných tvorby evaluačních zpráv potřebné kvality 

(SIROVÁTKA In NEKOLOVÁ, 2008).
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Řešení problémů dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti u osob s nízkou 

kvalifikací je přitom bez účinné APZ těžko představitelné. Při tvorbě a realizaci efektivnější 

aktivní politiky zaměstnanosti ve vztahu ke starším osobám je žádoucí:

- Navýšit podíl výdajů na APZ na HDP ze současných 0,081 % na minimálně 

dvojnásobek. Jak uvádí Nekolová (2008) Individuální posouzení situace uchazeče 

o zaměstnání, výběr adekvátní strategie a monitorování jejího plnění, není možné bez 

dostatečných personálních, odborných a finančních kapacit poskytovatelů APZ.

- Programy veřejně prospěšných prací mají pouze doplňovat, nikoliv nahrazovat řádná 

pracovní místa. Nekolová (2008) v souvislosti s tímto cílem uvádí, že v zemích EU 

a OECD lze v uplynulém desetiletí pozorovat výrazný odklon od programů přímé 

tvorby podporovaných pracovních míst směrem k individuálním a komplexním 

službám zaměstnanosti především rizikových skupin uchazečů o zaměstnání.

- Individualizovat programy APZ a přizpůsobit je specifickým potřebám skupiny 

starších zaměstnanců. V současnosti používané individuální akční plány41 tuto úlohu 

zcela neplní.

- Rozhodnutí o implementaci daného programu musí být založeno na kvalitní 

a systematické evaluaci dopadů nástroje v podmínkách příslušného trhu práce.

Např. nabízené rekvalifikační kurzy by měly skutečně zvyšovat pravděpodobnost 

uplatnění starších osob na lokálním trhu práce. Je třeba vycházet z analýzy trhu 

práce, existujících služeb a nepokrytých potřeb v dané lokalitě a na jejím základě 

profilovat nezaměstnané uchazeče nad 50 let. Realizace opatření vyžaduje odborné 

a personální kapacity v oblasti vzájemné komunikace, managementu řízení 

a administrativy této kooperace (NEKOLOVÁ In KOTÍKOVÁ, REMR, 2007).

Systémovým řešením je pak daleko náročnější systém vyhodnocování skutečných 

účinků APZ a s tím spojený tlak na růst efektivnosti vynakládaných prostředků.

                                               
41

Krajská pobočka ÚP může ve spolupráci s uchazečem o zaměstnání vypracovat tzv. individuální akční plán
(dále jen IAP). Obsahem plánu je stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke 
zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. ÚP je povinen plán vyhotovit, v případě, že 
je uchazeč o zaměstnání veden v evidenci ÚP nepřetržitě 5 měsíců a déle. Pokud uchazeč o zaměstnání neplní 
podmínky a závazky stanovené v IAP, může být z evidence uchazečů o zaměstnání vyřazen. Do evidence může 
být uchazeč znovu zařazen po uplynutí 6 měsíců ode dne vyřazení, a to na základě písemné žádosti. Dostupné 
z www: http://www.mpsv.cz/cs/7327, [cit. 2012-05-01]



Opatření aktivní politiky zaměstnanosti v zemích EU

63

9.1. Opatření aktivní politiky zaměstnanosti v zemích EU

Problematika postavení starších osob na trhu práce si v zemích EU 27 vyžádala nejen 

implementaci nových opatření aktivní politiky zaměstnanosti cílených na tuto skupinu

uchazečů o zaměstnání, ale také řadu komplexních vládních programů podporujících 

zaměstnávání osob ve vyšším věku. Dosavadní zkušenosti zemí Evropské unie ukazují, že 

jádrem řešení problematiky v oblasti APZ jsou opatření směřující ke zvýšení motivace 

a zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání nad 50 let a současně zvýšení motivace 

zaměstnavatelů tuto věkovou skupinu zaměstnávat (NEKOLOVÁ In KOTÍKOVÁ, 

REMR, 2007).

Zahraniční opatření lze podle Nekolové (In KOTÍKOVÁ, REMR, 2007) rozdělit do několika 

oblastí: 

 oblast finanční podpory (mzdové i nemzdové dotace zaměstnavatelům na přijaté starší 

pracovníky, ale také dotace na pokrytí části nákladů na odborné vzdělávání starších 

pracovníků);

 oblast poradenských a zprostředkovatelských služeb (jednak zaměstnavatelům, např. 

v rámci plánování rozvoje lidských zdrojů, ale především starším uchazečům

o zaměstnání, kde se ukazuje být velmi přínosný individuální přístup);

 oblast podpory zaměstnatelnosti starších uchazečů o zaměstnání (rekvalifikační 

a jiné vzdělávací kurzy, kurzy podporující mobilitu a flexibilitu atd.);

 oblast podpory růstu pracovních příležitostí (např. podpora dobrovolnictví, tvorba

nových pracovních míst pro starší osoby, finanční podpora při zahájení samostatně 

výdělečné činnosti, finanční podpora při přijetí starších pracovníků do zaměstnání na 

zkrácený úvazek a další).

Nejvyšší efektivity dosahují poradenské a zprostředkovatelské služby. V případě 

rekvalifikací mají z hlediska dalšího pracovního uplatnění nezaměstnaných největší účinek 

střednědobé nebo krátkodobé kurzy reflektující potřeby trhu práce dané lokality. Příliš obecné 

a dlouhodobé typy kurzů nejsou hodnoceny jako úspěšné. Oblast tvorby pracovních míst 

v rámci APZ je potom spíše sociálním řešením situace nezaměstnaných, nežli politikou 

podporující vyšší zaměstnanost. A konečně, oblast finanční motivace zaměstnavatelů ke

zvýšení zaměstnávání starších uchazečů je hodnocena jako často účinný, ale také jako velmi 

nákladný a z dlouhodobého hlediska finančně těžko udržitelný nástroj podpory zaměstnanosti

starších osob (NEKOLOVÁ In KOTÍKOVÁ, REMR, 2007).
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9.1.1. Příklad dobré praxe – Finsko

Hospodářská recese na počátku 90. let 20. století způsobila ve Finsku velký růst

nezaměstnanosti (zejména nezaměstnanosti starších osob), což vedlo k nutnosti přizpůsobit

tomuto vývoji i nastavení sociálně politického systému.

Ve Finsku probíhal v letech 1998 až 2002 Národní program pro stárnoucí 

pracovníky (Finnish National Programme for Ageing Workers), jenž ve své době 

představoval jeden z nejintegrovanějších veřejných programů na podporu zaměstnatelnosti 

stárnoucí pracovní síly v Evropě. Hlavním cílem programu bylo zvýšit míru zaměstnanosti

osob starších 45 let a zlepšit podmínky jejich zaměstnávaní. Slogan programu „zkušenost je 

národní kapitál“ („experience is national capital“) vyzdvihl přednosti stárnoucí pracovní síly

a potřebu dalšího rozvoje jejích dovedností.

Program byl zaměřen na následující oblasti:

1. předčasné odchody do důchodu;

2. návrat starších pracovníků na trh práce;

3. nízká úroveň vzdělání stárnoucí pracovní síly;

4. společenský nedostatek informací o stárnutí obecně a o situaci starších pracovníků;

5. ageismus: předsudky a diskriminace.

Hlavními nástroje programu:

- informační kampaně

- vzdělávací kurzy

- opatření na zlepšení pracovní schopnosti – např. rehabilitace, zlepšování podmínek na 

pracovišti

- výzkumné programy (např. metoda vzdělávání a rekvalifikace starších osob)

- legislativní opatření – důchodová reforma.

V roce 2006 německá nadace Bertelsmann udělila programu svou výroční cenu, neboť dosáhl 

vynikajících výsledků: míra zaměstnanosti pracovníků ve věku 55 - 59 let se ve Finsku oproti 

průměru EU, zvýšila o 10 %.

Na program navázaly další programy: např. TYKES (2004 - 2009) ke zlepšování pracovního 

prostředí a NOSTE (2003-2009), program zaměřený na vzdělávání dospělých (VYCHOVÁ In 

KOTÍKOVÁ, REMR, 2007).
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V roce 2005 byl ve Finsku založen institut flexibilního odchodu do důchodu (mezi 

63. a 68. rokem). Pracovníkům, kteří se rozhodnou odejít do důchodu později, se každým 

rokem zvyšuje důchod o 4,5 %. To znamená, že v 68 letech může navýšení představovat až 

22,5 %. Důchodová reforma byla součástí balíčku opatření na podporu zaměstnávání starších 

osob, přičemž bylo opakovaně zdůrazňováno, že samotná důchodová reforma ke zvýšení 

zaměstnanosti starších osob nestačí. Ve Finsku mohou starší pracovníci běžně využívat

flexibilní formy zaměstnávání. Zaměstnanci, který dobrovolně přejde na částečný úvazek, je 

vyplácena finanční náhrada kompenzující snížení příjmu. Výše náhrady dosahuje poloviny 

částky, o kterou příjem poklesl v důsledku omezení pracovní doby. Podmínkou vyplacení 

podpory je, že zaměstnavatel na zbylou část pracovní doby přijme uchazeče o zaměstnání, 

který je veden v evidenci úřadu práce alespoň pět měsíců nebo osobu starší 55 let 

(VYCHOVÁ In KOTÍKOVÁ, REMR, 2007).

Finsko je také považováno za průkopnickou zemi v age managementu - řízení 

zohledňující věk zaměstnanců. Age managementem jsou označovány činnosti a opatření, 

která by měla zajistit, aby byl využit potenciál pracovníků v každém věku a nedocházelo 

k diskriminaci. Mezi jeho typická opatření patří: řízení lidských zdrojů s ohledem na věkovou 

diverzitu, úprava pracovního prostředí či pracovní doby potřebám starších pracovníků, 

možnost kariérního rozvoje bez ohledu na věk, přizpůsobení vzdělávacích kurzů požadavkům

starších pracovníků, tvorba nástrojů podporující mezigenerační učení a mezigenerační 

komunikaci ve firmě, rozvoj zdravotních a bezpečnostních opatření jako prevence ochrany 

zdraví pracovníků apod. (LAZAROVÁ et al., 2011). Potřebu aplikace age managementu

rozpoznali finští odborníci s dvacetiletým náskokem před ostatními evropskými zeměmi 

a tuto oblast začali výzkumně, ale také programově a legislativně řešit. Uplatňování tohoto

přístupu je podle vedoucího krajské pobočky ÚP v Brně v českých firmách teprve 

v počátcích. Když už se řízení age managementu používá, tak spíše u zahraničních firem.

Způsob, jakým se Finsko rychle a efektivně vyrovnalo se stárnutím populace, může 

sloužit jako inspirace pro Českou republiku. Finsko má téměř o polovinu méně obyvatel než 

ČR a obě země dohromady představují přibližně 3,3 % celkové pracovní síly EU 27. Míra 

zaměstnanosti v ČR byla ve věkové skupině 55 – 64 let ve 3. čtvrtletí roku 2010 46,5 %, ve 

Finsku ve stejném období dosahovala 56,6 % - tedy o 10 % více. Finsko se svým sociálně 

ekonomickým systémem řadí k ostatním skandinávským zemím, které se souhrnně označují 

jako severský, sociálnědemokratický nebo institucionální typ sociálního státu. Základním 
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principem tohoto typu sociálně politického uspořádání je důraz na vysokou zaměstnanost jako 

prevenci sociálních problémů, chudoby a sociálního vyloučení. Podoba sociálně

ekonomického systému obou zemí je rozdílná. Základem finského sociálního státu je důraz na 

vysokou zaměstnanost a vysokou úroveň sociálních práv pro široké vrstvy populace. Náš 

sociálně ekonomický systém je více podobný tomu německému - úroveň sociálních práv je 

vázána větší měrou na účast na trhu práce než na princip občanství (KOTRUSOVÁ, KUX, 

2006).

Budeme-li srovnávat opatření ČR a Finska na podporu zaměstnanosti a pracovní 

schopnosti starších pracovníků, dojdeme k závěru, že praxe a existující podmínky pro 

realizaci těchto opatření jsou ve Finsku diametrálně odlišné od České republiky. Zatímco 

Finsko se těmto oblastem systematicky věnuje již od roku 1981, v České republice byl první 

Národní program přípravy na stárnutí realizován v roce 2003. Hlavním koordinátorem 

realizace programů na podporu zaměstnanosti starších pracovníků je ve Finsku Institut

pracovního zdraví. V České republice je tímto úkolem od roku 2006 pověřena Rada vlády pro 

seniory a stárnutí populace, která je ale v této oblasti, kromě formálního setkávání, prakticky 

nečinná. Navíc regionální programy na úrovni poboček ÚP u nás nejsou realizovány 

systémově a koncepčně. A zejména není dosud, na rozdíl od Finska, v České republice 

podporována pracovní schopnost stárnoucí populace např. prostřednictvím speciálních 

programů aktivní politiky zaměstnanosti, postupného odchodu do důchodu a dalších 

(CIMBÁLNÍKOVÁ et al., 2011).
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10. NÁVRHOVÁ ČÁST PRÁCE

Cílem návrhové části práce je odpovědět na otázku jakými cestami lze v politice 

zaměstnanosti dosáhnout zvýšení zaměstnanosti starších osob.

Kapitola přichází s návrhy, které by podle autorky mohly přispět k účinnější politice 

zaměstnanosti ve vztahu ke starším osobám v České republice a inspirovat k přijetí nových 

opatření v této oblasti. Zde uvedené náměty neslouží k univerzální aplikaci, ta by měla být 

vždy realizována s ohledem na konkrétní situaci na místním trhu práce.

Opatření na straně státu

a) osvěta

K vyvracení negativních stereotypů vážících se na starší pracovníky může pomoci přispět

informační kampaň vedená v celoplošných médiích. Kampaň by se měla zaměřit na dosažení 

změn v postojích společnosti vůči stárnutí a na zvýšení povědomí o kvalifikaci a potenciálu 

starších osob. Současně by, pro výměnu informací a zkušeností a sdílení aktivit v této oblasti

bylo vhodné vytvořit expertní zázemí na národní úrovni, které by propojovalo státní 

a neziskové instituce, místní samosprávu, výzkumná pracoviště a další relevantní subjekty.

Krajské pobočky ÚP by také mohly rozšiřovat informace o úspěšných regionálních projektech 

na podporu zaměstnanosti starších osob (např. dobrá praxe ÚP v Liberci – projekt Kariéra po 

padesátce a zároveň z nich čerpat inspiraci pro své vlastní projekty.

b) užší spolupráce se zaměstnavateli

K dosažení změny přístupu zaměstnavatelů a jejich uvědomění si výhod zaměstnávání

starších pracovníků, je nezbytné navázat užší spolupráci státu a soukromého sektoru. 

K takovéto spolupráci může docházet v rámci krajských poboček Úřadu práce a/nebo v rámci 

Hospodářské komory České republiky. Spolupráce by měla podobu odborného poradenství 

zaměstnavatelům při realizaci řízení age managementu. Neméně významná je i spolupráce 

v tripartitě. Další oblastí, ve které se ukazuje, že úzká spolupráce těchto dvou aktérů je 

nezastupitelná je uplatňování nástrojů APZ (zejména v případě rekvalifikací).
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c) vyšší zapojení občanského sektoru, zejména Rady seniorů ČR, do rozhodovacího 

procesu (posílení participativní demokracie)

Odborný potenciál občanského sektoru nemůže být plně využit, pokud se nezvýší jeho účast 

na faktickém rozhodování. Zde bych navrhovala použít rakouský model, kde má Rada seniorů 

při projednávání důležitých rozhodnutí stejné postavení jako odbory nebo zastoupení 

zaměstnavatelů (v ČR např. Svaz průmyslu a dopravy).

d) finanční podpora (finanční transfery v předem stanovené výši) zaměstnavatelům, 

kteří zajišťují a poskytují odborný výcvik, školení a další vzdělávání starším 

pracovníkům

Tento nástroj je využívaný v mnoha zemích EU a patří do skupiny preventivních opatření, 

která se státu, i přes vysokou finanční náročnost, rozhodně vyplatí. Jedná se o veřejnou 

podporu celoživotního vzdělávání z níž těží i zaměstnavatelé, kterým s rostoucí kvalifikací 

a odborností pracovníků roste i jejich produktivita a konkurenceschopnost.

e) cílené programy APZ

Základem aktivace nezaměstnaných ve vyšším věku by měla být snaha jim nabídnout oblasti 

participace na místním trhu práce, které by co nejlépe korespondovaly s jejich měnícími se 

pracovními, zdravotními a sociálními potřebami starších lidí (provedení analýzy potřeb 

a potenciálu jednotlivce). Např. oblast samostatně výdělečné činnosti je sférou, kde se starší 

lidé mohou realizovat podle svých schopností, možností a potřeb (NEKOLOVÁ In 

KOTÍKOVÁ, REMR, 2007).

f) důraz na další vzdělávání starších pracovníků v rámci aktivní politiky 

zaměstnanosti

Významná část starších pracovníků, kteří mají problémy s udržením zaměstnání, jsou osoby 

s nízkou kvalifikací. Přestože se výsledky investic do vzdělávání (ať už v podobě 

rekvalifikací či jiných nástrojů APZ) neprojeví v krátkodobém horizontu, jako je tomu 

například u programů přímé tvorby pracovních míst, jedná se o způsob, jak z dlouhodobého 

hlediska systematicky zvyšovat kvalifikaci, adaptibilitu a uplatnitelnost starších osob na trhu 

práce.
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g) zavedení systému pravidelného vyhodnocování účinnosti programů aktivní 

politiky zaměstnanosti

Rozhodnutí o implementaci programu APZ musí být založeno na kvalitní a systematické 

evaluaci dopadů nástroje v podmínkách příslušného trhu práce. Je třeba pozorně monitorovat 

efektivitu APZ, jak z hlediska vynaložených prostředků a její účinnosti na různé skupiny 

nezaměstnaných, tak vzhledem k makroekonomickým indikátorům (HAVRDA, 2002).

h) zavedení evaluace implementace Národního programu přípravy na stárnutí na 

období let 2013- 2017

Cíle nového programu na období let 2013 – 2017 by měly být více konkretizovány a měla by 

být vytyčena gesce k jejich naplnění. Program by měl také určit konkrétní nástroje, kterými se 

vláda chystá cílů dosáhnout.

i) podpora postupného odchodu do důchodu – právo na změnu pracovní doby 

zákonem

Podpora vedoucí k rozšíření kratších úvazků by zamezila trvalému odchodu starších 

pracovníků z pracovního trhu. Navrhuji se zde inspirovat Rakouskem nebo Německem, kde je 

právo na změnu pracovní doby definováno zákonem. V Rakousku ženy ve věku nad 50 let 

a muži nad 55 let mají právo omezit svou pracovní dobu na 40 - 60 % původní pracovní doby 

a zároveň nadále pobírat 70 až 80 % jejich dřívějšího příjmu. V Německu zaměstnanci starší

55 let mohou omezit svoji pracovní dobu o 50 % až na dobu 5 let. Zaměstnavatelé jim musí 

dorovnat mzdu alespoň na úroveň 70 % původní mzdy a platit příspěvky na důchodové 

pojištění ve výši 90 % příspěvků odváděných z předešlé mzdy. Postupný odchod do důchodu

tak představuje pouze malou redukci příjmu (VYCHOVÁ In KOTÍKOVÁ, REMR, 2007).

Krajské pobočky ÚP mohou přispět ke zvýšení zájmu lokálních zaměstnavatelů o flexibilní 

formy zaměstnávání rozšiřováním zahraničních zkušeností a realizací pilotních projektů

testujících efektivitu jednotlivých pracovních modelů na místní úrovni trhu práce 

(NEKOLOVÁ In KOTÍKOVÁ, REMR, 2007).
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j) finanční zvýhodnění zaměstnávání osob ve věkové kategorii 50+

Zahraniční zkušeností ukazují, že snižování nemzdových nákladů práce (například 

příspěvků na sociální pojištění placené zaměstnavatelem), je oproti přímým mzdovým 

dotacím mnohem efektivnějším nástrojem.

Státní intervence v oblasti zvýhodnění zaměstnávání starších osob může být vedena dvěma 

směry: jednak mohou být snižovány náklady práce na starší zaměstnance (daňové úlevy) 

a poskytovány dotace na pracovní místa, nebo může docházet k uvalování finančních sankcí

při propouštění starších pracovníků. Oba způsoby mají rizika svého uplatnění. Riziko dotací 

spočívá hlavně v jejich krátkodobém efektu – je spojeno s otázkou, zda bude pracovní poměr 

i po skončení dotace nadále pokračovat. Dalším problémem je, že zaměstnavatelé mohou při 

náboru začít preferovat uchazeče starší 50 let, což má diskriminační dopad na jiné skupiny 

nezaměstnaných.

Sankce při propouštění starších pracovníků zase omezují flexibilitu zaměstnavatelů, kteří by 

pak mohli od zaměstnávání starších pracovníků upustit úplně. Vzhledem k ostatním skupinám 

na trhu práce má opatření rovněž diskriminační charakter, jelikož se stávají při případném 

propouštění pro zaměstnavatele levnějším řešením situace (NEKOLOVÁ In KOTÍKOVÁ, 

REMR, 2007). Nekolová dále uvádí, že opatřením by bylo dosaženo nezamýšleného 

negativního efektu také u samotné skupiny starších pracovníků. Pokud hranicí pro 

propouštění bude věk 50 let, pak mohou zaměstnavatelé pracovníka propustit ve věku 49 let, 

aby se tak vyhnuli pozdějším zvýšeným nákladům.

Z rozhovorů s hlavními aktéry problematiky vyplynulo, že finanční motivace zaměstnavatelů,

ať už ve formě dotací či daňových úlev, může nejvíce přispět k vyšší zaměstnanosti starších

osob. Jak ale z analýzy vyplývá, vždy zde dochází k pozitivní formě diskriminace skupiny

starších pracovníků, která nepříznivě dopadá na ostatní skupiny na trhu práce. 

Z dlouhodobého hlediska se také jedná o finančně obtížně udržitelný nástroj. V návrhové části 

proto nejsou finanční pobídky, kromě snižování nemzdových nákladů práce, doporučeny 

k aplikaci.



Návrhová část práce

71

Opatření na straně zaměstnavatelů

a) odstranění věkových omezení při náboru pracovníků

Při náboru pracovníků je důležité klást důraz na formulování věkově neutrálních pracovních 

inzerátů a prezentovat firmu jako věkově přístupnou.

b) zavedení přístupu age managementu

Opatření v rámci age managementu by měla především zajistit, aby každý pracovník mohl

využít svůj potenciál a nebyl znevýhodněn kvůli svému věku. Je potřeba pracovat na 

vzdělávání personalistů v této oblasti a dbát na mezigenerační komunikaci v rámci firmy. Dle 

zahraničních zkušeností se starší zaměstnanci velmi dobře uplatňují v roli mentorů nově 

přijatých zaměstnanců.

c) kariérní rozvoj starších zaměstnanců

Pořádat kariérní pohovory i se zaměstnanci, kterým je 50 a více let. Pokud zaměstnanci vidí, 

že se o ně firma zajímá a investuje finanční prostředky do zvyšování jejich kvalifikace, velmi 

se tím zvyšuje jejich motivace.

d) sdílení pracovních míst (job sharing)

Sdílení pracovních míst podporuje postupný odchod do důchodu a napomáhá vzájemnému 

předávání zkušeností mezi mladšími a staršími pracovníky. Je prokázáno, že smíšené 

kolektivy, ve kterých každá věková skupina pracovníků přináší do pracovního procesu svůj 

specifický potenciál, jsou efektivnější a stabilnější.

e) preventivní opatření k zamezení či zmírnění fyzického opotřebení pracovníků

Jedná se o přizpůsobení pracoviště potřebám starších pracovníků – např. úpravou osvětlení 

vzhledem k zhoršenému zraku starších osob či umožněním přechodu na fyzicky méně 

namáhavou práci. Důležitá je i organizace pravidelných lékařských prohlídek (VYCHOVÁ 

In KOTÍKOVÁ, REMR, 2007).
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Opatření na straně starších zaměstnanců

a) celoživotní vzdělávání

Zejména ochota učit se novým věcem, celoživotně se vzdělávat a tudíž si udržovat takové 

předpoklady, které zaměstnancům, v případě potřeby, umožní flexibilně reagovat na poptávku 

na trhu práce. Zájmem jednotlivce tedy musí být udržení vlastní zaměstnatelnosti.

b) péče o zdraví

Vlastní ochrana a péče o zdraví v průběhu celého života má rozhodující význam pro zapojení 

starších osob nejen v oblasti pracovního trhu.

Opatření na straně občanského sektoru

a) vyšší tlak odborů v oblasti přizpůsobování pracovních podmínek potřebám

starších zaměstnanců

Odbory by mohly v rámci kolektivního vyjednávání systematičtěji a důrazněji prosazovat

přizpůsobování pracovních podmínek a pracovní doby specifickým potřebám starších 

pracovníků.

b) poradenské a zprostředkovatelské služby starším uchazečům práci

V ČR byl nově vytvořen webový portál Q4WORK.com, který pomáhá integrovat skupinu 

starších pracovníků na trhu práce. Tato iniciativa by mohla sloužit jako inspirace a podnět pro 

vznik dalších portálů.

Řešení výzev dopadu demografického vývoje na pracovní trh přesahuje působnost 

jednoho aktéra. Partnerství vzájemně nezávislých aktérů je institucionální uspořádání, které 

významně posiluje úspěšnost realizace politiky zaměstnanosti ve vztahu ke starším osobám.

Závěrem je nutné znovu zdůraznit, že možnost jakéhokoliv zlepšení postavení starších osob 

vyžaduje politickou vůli situaci aktivně řešit a adekvátně k tomu alokovat finanční prostředky 

ze státního rozpočtu.
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ZÁVĚR

Diplomová práce se zabývá specifickým postavením starších osob na trhu práce, které

jsou častěji a ve větší míře ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností. Problém jejich nízké 

zaměstnanosti se dostává do popředí především v souvislosti s aktuálním demografickým 

vývojem, jehož dopad na zaměstnanost je v práci také analyzován. Evropská populace se 

stejně, jako obyvatelé ostatních světových regionů (s výjimkou nejchudších zemí), dožívá 

vyššího věku a v dobrém zdraví. Průměrná délka života roste a očekává se její další 

zvyšování. Věková struktura obyvatelstva determinuje velikost nabídky pracovních sil. 

S rostoucím podílem obyvatelstva ve starších věkových skupinách se zvyšuje počet osob 

s nárokem na starobní důchod a roste index ekonomického zatížení. Dynamické posouvání 

věkové hranice odchodu do důchodu může pomoci zmírnit zatížení ekonomicky aktivních 

obyvatel. To má však i druhou stránku, kterou je možnost získat odpovídající zaměstnání i ve 

vyšším věku (ČSÚ, 2012).

Z dlouhodobého hlediska v České republice dochází u věkové skupiny 55 – 64 let ke 

zvyšování zaměstnanosti. To lze vidět z porovnání míry zaměstnanosti v roce 2000 - 36,3 %,

s mírou zaměstnanosti v roce 2011 - 47,6 %. Cíl 55 % zaměstnanosti starších osob, který si 

Česká republika stanovila v rámci strategie Evropa 2020, se ale stále nedaří naplnit.

Nezaměstnanost starších osob v roce 2011, v porovnání s rokem 2010, vzrostla – z 27,7 % na 

28,5 %.

Práce zkoumá problém ze čtyř teoretických pohledů: teorie sociálního vyloučení, 

veřejné politiky jako politického cyklu, teorie trhu, státu a občanského sektoru jako regulátorů 

společnosti a institucionalismu zaměřeného na aktéry, které jsou reflektovány při analýze 

problému i při diskusi jeho možných řešení. Relevance teorií při jejich aplikaci na výzkumný 

problém, byla dokázána. Každá z teorií odhaluje jiné aspekty zkoumaného problému, validita 

výhradně jedné teorie se neprokázala.

Aplikace teoretického východiska veřejné politiky jako politického cyklu poukazuje 

na nedostatky, jak při koncipování řešení problému nezaměstnanosti starších osob, tak i při 

realizaci politiky. Stěžejním dokumentem v oblasti stárnutí populace v České republice, který 

se také zabývá postavením starších pracovníků na trhu práce, je Národní program přípravy na 

stárnutí na období let 2008 až 2012. Jedná se ale spíše o dokument teoretického rázu, který 



Závěr

74

nijak nepřispívá k řešení situace. V programu stanovené cíle jsou vágní a obecné, těžko 

měřitelné a nepočítá se ani s hodnocením jejich realizace. Důvodem je i to, že od začátku 

program postrádal ambici zasahovat do vlastního řešení problému, mělo jít spíše jen 

o vytvoření programových základů pro politickou, ekonomickou a sociální reflexi stárnutí 

populace v České republice.

Teorie trhu, státu a občanského sektoru jako regulátorů jednání sociálních aktérů

potvrdila, že hlavním aktérem problematiky je stát a soukromý sektor funguje podle 

podmínek, které mu stát vytváří. Současná hospodářská politika státu je neoliberální

a podstatou jejího přístupu k řešení nezaměstnanosti je snižování vládních výdajů. V důsledku 

toho podíl výdajů ze státního rozpočtu na aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti na HDP

klesá. Analýza aktivní politiky zaměstnanosti v České republice navíc prokázala, že APZ není 

nijak zaměřena na rizikové skupiny na trhu práce (podíl starších uchazečů o zaměstnání na 

celkovém počtu účastníků rekvalifikačních programů v roce 2010 nedosahoval ani 7 %). 

Základní hypotéza práce tedy byla potvrzena: APZ v podobě, v jaké v ČR existuje, nedokáže 

zásadně zvrátit znevýhodněné výchozí postavení starších osob na trhu práce. Jak ukazuje 

zahraniční praxe, podstatného zlepšení postavení starších pracovníků na trhu práce lze 

dosáhnout aplikací komplexní APZ zahrnující rekvalifikační, motivační, sociálně a zdravotně 

rehabilitační opatření (rozvojové programy) (NEKOLOVÁ, 2008). K efektivní realizaci 

koncepční a systémové politiky zaměstnanosti je zapotřebí, aby se řešení problému stalo 

politickou prioritou, a aby na něj byly alokovány dostatečné finanční prostředky ze státního 

rozpočtu.

Občanský sektor se také snaží vstupovat do řešení problému, avšak vláda mu účast na 

rozhodovacím procesu neumožňuje.

Ačkoli institucionální nastavení v České republice zakazuje diskriminaci při 

uplatňování práva na zaměstnání a je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodu věku 

(zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), v jednání zaměstnavatelů v oblastech náborové 

a personální politiky k diskriminaci přesto dochází. Zaměstnavatelé jsou rezervovaní 

v přijímání starších pracovníků a jejich investice do rozvoje vzdělání a profesní kvalifikace 

starších pracovníků jsou nízké nebo nulové. Zaměstnavatelé také projevují malý zájem

upravovat starším zaměstnancům pracovní dobu a podmínky a umožnit jim tak postupný 

odchod do důchodu. Více než zákony (formální instituce), ovlivňují chování zaměstnavatelů 
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v této oblasti neformální instituce – zažité předsudky o nižší výkonnosti a adaptabilitě starších 

pracovníků a malé povědomí o výhodách smíšených pracovních týmů.

Teorie sociálního vyloučení uznává existenci diskriminace starších pracovníků ze 

strany zaměstnavatelů, poukazuje však i na skutečnost, že postavení starších uchazečů 

o zaměstnání je do určité míry determinované výší jejich lidského kapitálu. Pravděpodobnost, 

že najdou pracovní uplatnění je závislá na jejich vzdělání a kvalifikaci a schopnostech 

adaptovat se současným požadavkům trhu práce. Vzdělanostní struktura starší generace se 

významně liší od vzdělanostní struktury mladší generace, což ji bude nadále znevýhodňovat 

na trhu práce. Pozitivní změna v této oblasti tedy předpokládá jak adekvátní vzdělávací 

nabídku pro starší pracovníky, tak jejich vlastní zájem o vzdělávání (CIMBÁLNÍKOVÁ et 

al., 2011). 

Návrhová část diplomové práce přichází s konkrétními doporučeními, které by mohly 

přispět k účinnější politice zaměstnanosti starších osob v České republice a inspirovat k přijetí 

nových opatření v této oblasti. Politika by se měla především zaměřit na odstraňování 

společenských předsudků vůči stáří, vytváření pracovních podmínek odpovídajících potřebám 

starších pracovníků, podporu celoživotního vzdělávání, cílené programy aktivní politiky 

zaměstnanosti a zvýšení nabídky pracovních míst pro tuto věkovou skupinu.
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SUMMARY

The thesis "Analysis of the influence of demographic development on employment 

and employment policy of elderly people in the Czech Republic" analyzes the specific 

position of elderly people in the labour market and examines ways in which the employment 

policy can improve the situation of workers of older age. The need to deal with 

unemployment problems faced by this population segment is becoming more important in the 

context of the demographic development, where the aging phenomenon is changing the 

population's age makeup, as the number of economically dependent individuals grows. 

Responding to pressures to reduce public expenditures, governments in European countries 

continue to increase the retirement age. However, if appropriate legislative and other 

measures are not implemented at the same time, to allow older persons to remain in the labour 

market longer, increasing the age of retirement will have little effect as regards achieving the 

intended objective.

The thesis looks into the problem from four theoretical viewpoints – the social 

exclusion theory, public policies in the political cycle, the concept of the market, state, and 

civic sector as society regulators, and actor-centered institutionalism – that were taken into

account in the analysis of the problem and in the polemic about potential solutions. The 

application of the theoretical foundations to the subject of the research has confirmed their 

relevancy. Each of the theories exposes different aspects of the problem under review, and no 

single theory has been confirmed to be valid exclusively.

The analysis has identified several causes of low employment among older persons: 

a) deficiencies in both the formulation and implementation of solutions to the problem of 

unemployment of older persons, b) continually declining public funding of active and passive 

employment policies, c) absence of targeted active employment programs, d) persistent 

preconceptions regarding lower productivity and adaptability of older workers and lacking 

awareness of the advantages of mixed work teams, e) low willingness of employers to modify 

hours worked by older employees and their working conditions to allow them to retire in a 

gradual manner, and f) low interest in education among older workers.

To achieve positive results in dealing with this problem, it is necessary to distribute 

information on the advantages of employing older workers, to introduce targeted active 

employment programs, to promote continuing education, to support gradual retirement, and to 

increase the availability of employment opportunities for people in this age group.
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Příloha č. 1: Abecední seznam zkratek

APZ Aktivní politika zaměstnanosti

ČMKOS Českomoravská konfederace odborových svazů

ČR Česká republika

ČSÚ Český statistický úřad

EHSV Evropský hospodářský a sociální výbor

ESF Evropský sociální fond

EU Evropská unie

HDP Hrubý domácí produkt

HR Human Resources (lidské zdroje)

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

NIP Národní individuální projekty

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná

OZP Osoba se zdravotním postižením

PPZ Pasivní politika zaměstnanosti

PZ Politika zaměstnanosti

RIP Regionální individuální projekty

RSČR Rada seniorů České republiky

SÚPM Společensky účelná pracovní místa

ÚP Úřad práce

VPP Veřejně prospěšné práce

VŠPS Výběrové šetření pracovních sil

VÚPSV Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
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Příloha č. 2: Seznam otázek položených při rozhovorech s experty

Tématem rozhovorů byly bariéry vyššího zapojení starších osob na trhu práce 

v České republice a příležitosti pro jejich překonávání. Otázky jsou rozděleny do několika 

obecnějších tematických okruhů. Tvořily základní kostru rozhovorů, v průběhu dotazování 

byly také pokládány otázky, které spontánně vyplynuly ze situace.

Demografické změny

Jakými opatřeními politika zaměstnanosti České republiky reflektuje demografické změny 

(nárůst podílu obyvatelstva ve starších věkových skupinách)?

Trh práce a zaměstnávání starších pracovníků

Myslíte si, že jsou pracovníci v předdůchodovém věku dostatečně chráněni před diskriminací 

na trhu práce?

Které z vyjmenovaných opatření: dotace na pracovní místa pro starší osoby, snižování 

mzdových/nemzdových daňových nákladů práce u starších pracovníků, finanční sankce při 

propouštění starších pracovníků; považujete Vy, jako expert v oblasti…. za nejvhodnější, 

z hlediska opětovného začlenění osob ve starších věkových skupinách na trh práce?

Jaký vidíte přínos v Národním programu přípravy na stárnutí 2008 - 2012? V jakých 

oblastech je prostor pro zlepšení?

Co podle Vás pro dosažení vyšší zaměstnanosti starších osob mohou udělat?

a) stát 

b) zaměstnavatelé

c) neziskové organizace

d) sami zaměstnanci ve věkové skupině 50 +

Které z politik zaměstnanosti starších osob (jejich částí) uplatňovaných v zemích Evropské 

unie jsou podle Vás dobrým příkladem pro Českou republiku?

Aktivní politika zaměstnanosti

Může podle Vás aktivní politika zaměstnanosti, tak je v současnosti v ČR nastavená 

a financovaná, pomoci snížit nezaměstnanost starších osob?

Který ze současných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti považujete z hlediska 

zaměstnatelnosti starších osob za nejvhodnější (rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně 
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prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, příspěvek na zapracování, příspěvek při 

přechodu na nový podnikatelský program, programy spolufinancované z Evropského 

sociálního fondu)?

Role zaměstnavatelů v řešení problematiky

Souhlasíte jako reprezentant zaměstnavatelů s tvrzením, že jsou starší pracovníci 

znevýhodněni na trhu práce? Pokud ano, proč?

Jaké výhody/nevýhody má podle Vás zaměstnávání starších osob?

Na jakých postech u Vás ve společnosti zaměstnanci starší 50 let převážně působí?

Jak se jako zaměstnavatel díváte na flexibilní formy zaměstnávání (práce na částečný úvazek, 

sdílení pracovního místa)? Za jakých okolností byste byli ochotní více využívat u starších 

pracovníků tyto formy zaměstnávání?

Jak by se podle Vás měl změnit postoj samotných zaměstnanců, aby se zvýšila jejich 

zaměstnanost?

Role odborů v řešení problematiky

Co odbory prosazují v oblasti zaměstnávání starších pracovníků?

Jakým způsobem se odbory zapojují do programů na podporu zaměstnatelnosti starších 

pracovníků?

Říkáte, že byste chtěli rozšířit programy aktivní politiky zaměstnanosti. Jakým konkrétním 

způsobem a do jakých oblastí?

Role EU v řešení problematiky

Je v současné době řešení otázky nezaměstnanosti starších osob na úrovni Evropské unie 

prioritním cílem?

Oblasti zaměstnanosti a sociální ochrany jsou v kompetenci členských států. Můžete mi 

popsat, jakým způsobem Rada EU/Evropská komise ovlivňují rozhodování vlád členských 

zemí o vývoji národních politik v těchto oblastech?
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Otázky určené politikům

Do jaké míry stát může a má ovlivňovat situaci na trhu práce?

Na jaké pozici stojí politika zaměstnanosti a konkrétně politika zaměstnanosti ve vztahu ke 

starším osobám ve Vaší hierarchii cílů?

Česká republika si v rámci strategie Evropa 2020 vytyčila za cíl zvýšit zaměstnanost starších 

osob ve věku 55 - 64 let na 55 %. Jaké konkrétní nástroje zamýšlíte použít k dosažení tohoto 

cíle?

Ochota zaměstnavatelů přijímat pracovníky v předdůchodovém věku a vytvářet jim podmínky 

pro delší setrvávání na pracovním trhu (např. umožněním tzv. postupného odchodu do 

důchodu, přizpůsobováním pracovních podmínek potřebám starších pracovníků apod.) je 

v ČR nízká. Jak byste konkrétně chtěli dosáhnout zlepšení situace?

V roce 2011 v České republice pracovalo na částečný úvazek pouze 5,7 % všech ekonomicky 

aktivních osob. Podíl pracujících na částečný úvazek byl v roce 2010 v České republice

dokonce čtvrtý nejnižší ze všech zemí Evropské unie. V roce 2011 podíl částečných úvazků 

činil pouhých 5,7 %. Jak je podle Vás možné dosáhnout zlepšení?

Otázky určené krajským pobočkám Úřadu práce

Jaké výhody/nevýhody má podle Vás zaměstnávání starších pracovníků?

Jaké máte celkově zkušenosti s uchazeči o zaměstnání ve věkové skupině 50+ (jejich přístup, 

ochota ke spolupráci, motivace)?

Jakým konkrétním způsobem pomáhají krajské pobočky Úřadu práce nezaměstnaným ve 

věkové skupině 50+?

Jaké z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jsou vzhledem k věkové skupině 50+ 

nejúčinnější?

Jaký je přístup zaměstnavatelů k zaměstnávání starších pracovníků?

 Když se hovoří o pracovním prostředí, které je přátelské k věku („age friendly 

working environment“), znamená to, že pracovní podmínky jsou uzpůsobeny 

potřebám starších pracovníků. Myslíte si, že v současnosti v ČR zaměstnavatelé 

takové pracovní prostředí vytvářejí?
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