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Anotace 

Bakalářská práce „Politika zaměstnanosti v době ekonomické krize (2008 – 2010)“ 

pojednává o doporučeních a opatřeních, která byla vydána a realizována na podporu růstu 

zaměstnanosti a eliminaci nezaměstnanosti. 

Práce analyzuje reakce Evropské unie a České republiky v otázce zaměstnanosti, která 

byla v letech 2008 – 2010, stejně jako spoustu dalších oblastí, silně zasažena ekonomickou 

krizí. Dopady ekonomické poklesu jsou však znatelné dodnes. 

Nejprve se práce zabývá tím, jaké kroky byly podniknuty v na úrovni Evropské unie. 

Jsou představena doporučení, která vznikla v rámci evropských institucí, a opatření nejlepší 

praxe, která byla v rámci EU realizována. 

Druhou část práce tvoří analýza politiky zaměstnanosti v České republice. Je zde 

možné sledovat návaznou linii na aktivity EU. V podstatě všechna opatření, která jsou v této 

části představena, jsou propojena s evropskými hodnotami, principy, institucemi či 

opatřeními.  

 

Annotation 

The bachelor thesis “Employment policy in times of economic crisis (2008 – 2010)” 

deals with the recommendations and measures that have been issued and implemented to 

support employment growth and to eliminate unemployment. 

The thesis analyzes the response from the European Union and the Czech Republic in 

terms of employment, which in the years 2008 – 2011, as well as many other areas, had 



Bakalářská práce 
 

~ 4 ~ 
 

been heavily hit by the economic crisis. Impacts of the economic downturn are still 

noticeable. 

First, the work looks at what steps have been taken at the EU level. There are 

presented recommendations, which were established within the European institutions, and 

best practice measures that were implemented within the EU. 

The second part of this thesis is an analysis of employment policy in the Czech 

Republic. It is possible to observe a connecting line on the EU activities. In fact, all measures 

that are introduced in this section are in particular way connected with European values, 

principles, institutions and measures. 
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SScchhvváálleennýý  pprroojjeekktt  bbaakkaalláářřsskkéé  pprrááccee  

 

Předpokládaný název práce: Politika zaměstnanosti v době hospodářské krize  

 

Formulace tématu a vstupní diskuze 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila sledování změn služeb politiky 

zaměstnanosti v době nynější hospodářské krize, konkrétně v období od počátku roku 2009 

do června 2010. 

Nynější hospodářská krize (dále označovaná i jako ekonomická či finanční) začala na 

podzim roku 2008 ve Spojených státech amerických, odkud se šířila dále do světa. Příčinou 

byl vznik hypoteční krize, která způsobila výrazný pokles cen nemovitostí, čímž přišli o 

značné finanční sumy největší poskytovatelé hypoték v Americe. Tyto ztráty spolu s vysokým 

zadlužením způsobeným neschopností Američanů své hypotéky splácet, vyústily v to, že se 

krize velmi rychle začala šířit do dalších sektorů ekonomiky.  

Krize ve své plné síle dopadla i na Českou Republiku. Zde se projevila zpomalením 

růstu ekonomiky, které se promítlo do vyššího schodku státního rozpočtu. Výrazný vliv měla i 

na růst počtu nezaměstnaných osob. Zde se právě uplatňuje politika zaměstnanosti, kterou 

hodlám zkoumat. V souvislosti s hospodářskou krizí bylo nutné v této sféře provést změny, 

které by reflektovaly ekonomicky narušený vývoj. 

Mezi mé výzkumné otázky bych tedy chtěla zahrnout to, jaké změny ve sféře 

zaměstnanosti v době hospodářské krize proběhly, jaká opatření byla pro zvýšení počtu 

zaměstnaných osob zavedena. Opatření budu vyhledávat v internetových publikacích 

mezinárodních organizací. Poté hodlám sledovat vývoj těchto opatření a jejich uplatnění na 

praxi České Republiky. 

Zaměření mé práce bude výhradně na oblast mikroekonomickou a její zacílení na 

oblast zaměstnanosti – na stimulaci růstu zaměstnanosti a eliminaci nezaměstnanosti. 

Makroekonomická politika sledující komplexní hospodářské cíle bude hrát spíše okrajovou 

roli. 
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Předpokládané metody zpracování 

Práce by měla být obsahovou analýzou psanou formou kompilace. Standardizovaným 

postupem pro výběr dokumentů by mělo být zadávání klíčových slov do vyhledávání na 

webových stránkách mezinárodních institucí. Je nutné podotknout, že zde vzniká riziko toho, 

že nebudou postihnuty všechny relevantní zdroje, avšak v případě řešení politiky 

zaměstnanosti v době hospodářské krize vzniklo mnoho různých vyjádření a stanovisek, že 

ani není možné postihnout vše. Mým snažením bude zahrnout do mé práce dokumenty, 

které v tomto tématu hrály podstatnou roli a nějakým způsobem ovlivnily další běh událostí. 

Pro analýzu jsem si zvolila zpracovávat dokumenty vydané Evropskou unií (převážně 

jejím orgánem Evropskou komisí), Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a 

Mezinárodní organizací práce (ILO). Působnost těchto organizací hodlám sledovat ze dvou 

dimenzí, a to z politické a expertní. Část týkající se politiky by měla odrážet základní principy, 

dle kterých organizace jednají, kdežto část expertní by se měla zaměřit na jejich roli 

v případě aplikace konkrétních postupů a doporučení v praxi. Oblast politickou hodlám 

sledovat na příkladu Evropské komise, část expertní u OECD a ILO. Co se týče vybraných 

doporučení, zde bych sledovala jejich ekonomické a sociální aspekty, přičemž větší důraz by 

byl kladen na ty sociální, na oblast sociální politiky a její přístupy k politice zaměstnanosti a 

trhu práce – konkrétně na služby zaměstnanosti v době hospodářské krize, na změny a 

doporučení z nich vyplývající. 

Po provedení analýzy změn v politice zaměstnanosti v době hospodářské krize 

z hlediska mezinárodního bych se zaměřila na aplikaci těchto opatření v České Republice. 

Sledovala bych, jaké postupy a doporučení byly zavedeny v naší republice, jak se tato 

opatření osvědčila, jaký měla vliv na vývoj zaměstnanosti ekonomicky aktivního 

obyvatelstva. Zjištění bych zároveň chtěla zmapovat formou vlastního dotazování. Cílovou 

skupinou reflektující zaměstnanost v době hospodářské krize by měli být experti z oblasti 

trhu práce, zejména vedoucí pracovníci vybraných úřadů práce, popřípadě respondenti 

z Ministerstva práce a sociálních věcí. Analýza by měla být vypracována na základě 5 – 10 

rozhovorů, což je v případě expertního dotazování postačující vzorek. 
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Předběžná struktura práce 

 teoretický úvod – vznik hospodářské krize a její vývoj, politika zaměstnanosti a její 

podoby  

 obsahová analýza 

o Evropská unie, OECD, ILO – představení organizací a zdrojů, ze kterých práce 

čerpá 

o Mezinárodní organizace a jejich působení v oblasti politiky zaměstnanosti 

 politická role – Evropská komise 

 expertní role – OECD, ILO – představení konkrétních doporučení 

v oblasti politiky zaměstnanosti, zaměření se na ekonomickou a 

sociální složku zvlášť 

 aplikace doporučení na Českou Republiku: sledování jejich funkčnosti na vývoji 

zaměstnanosti, expertní dotazování 

 závěr – shrnutí zjištění, predikce možného budoucího vývoje 
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11  ÚÚvvoodd  

Jedním z nejvíce skloňovaných termínů posledních tří let je krize, ekonomická krize, 

která vypukla v USA v roce 2008 a postupně zasáhla všechny vyspělé ekonomiky světa. Svými 

rozsáhlými důsledky se dostala do povědomí obyvatel, drtivou většinu z nich nějakým 

způsobem zasáhla. Objevily se rostoucí nejistoty na trhu práce, strach ze ztráty zaměstnání, 

mnoho lidí o zaměstnání v důsledku klesající výroby a nutnosti omezovat výdaje ze strany 

podniků přišlo. Zároveň nemalý počet firem došel kvůli rapidnímu poklesu zakázek až ke 

krachu.  

Krize se šířila dominovým efektem, po pádu největších bank začaly krachovat i další 

finanční instituce, problém se postupně rozrůstal do celého vyspělého světa. Svoji daň si 

krize vybrala snad ve všech odvětvích ekonomiky, citelně zasáhla i světový trh práce, 

negativně se promítla do statistik nezaměstnanosti, které po jejím vzniku nabraly rostoucí 

tendence. Objevily se tak otázky nejen pro hospodářskou politiku, ale i pro politiku sociální, 

pro politiku zaměstnanosti a trhu práce. 

Spolu s krizí vyvstala nutnost šetřit ve všech sférách občanského života, bylo nutné 

více se zaměřit na předcházení a další zamezování narůstajícího schodku státního rozpočtu, 

na posílení finančního sektoru, kterým krize značně otřásla. Vyšší pozornost si vyžadovala i 

otázka stavu zaměstnanosti – bylo nezbytné posilovat pobídky k zaměstnání, zavádět 

hospodářsko-politická opatření na podporu zaměstnanosti, upravit systém sociálních dávek 

tak, aby nedemotivoval od nalezení zaměstnání, posílit konkrétní nástroje APZ, vynaložit více 

finančních prostředků, aby se pokryla vzrůstající potřeba po těchto opatřeních, zaměřit se na 

skupiny, které jsou na trhu práce nejvíce ohrožené. Celkově bylo nutné dojít k větší 

zacílenosti opatření, aby byla co nejvíce efektivní. 

Zmiňovaná opatření na podporu zaměstnanosti jsou hlavním tématem mé práce. Po 

představení výzkumného problému v širších souvislostech a rozsáhlejšího teoretického 

rámce následují kapitoly, ve kterých jsou rozebrány reakce na vzniklou krizi. Nejprve se 

věnuji Evropské unii a poté České republice jako zástupci vybraného členského státu. 

Kapitoly mají podobný charakter, postupují od obecnější roviny vymezující situaci ekonomiky 

a trhu práce po zasažení krizí, po konkrétní příklady opatření. Na závěr krátce uvádím 

aktuální výzvy pro českou politiku zaměstnanosti. 
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22  VVyymmeezzeenníí  kkoonncceeppttuuáállnnííhhoo  rráámmccee  aa  vvýýzzkkuummnnééhhoo  
pprroobblléémmuu  

Většina ekonomů si při přemítání o současné krizi vzpomene na Velkou depresi z 30. 

let 20. století. Nikdo z nich si nemyslel, že by podobná situace mohla nastat znovu. Všichni 

doufali, že současné vyspělé ekonomiky se dostatečně poučily z minulých zkušeností a tudíž 

budou schopné krizovým situacím předcházet. Opak se však stal pravdou (Krugman 2009: 3, 

4). 

Světová ekonomika od konce roku 2008 zažívá nejhorší recesi za posledních několik 

desetiletí. Ihned od jejího počátku začala průmyslová výroba zaznamenávat rychlý pokles, 

Svět se ocitl v globální krizi a bylo jasné, že obnova nebude kompletní do té doby, dokud 

hlavní aktéři světové ekonomiky opět nezaznamenají růst a nezačnou znovu intenzívně 

obchodovat (EUR-lex, Driving European Recovery [ online ]). 

„Spouštěcím mechanismem finanční krize byla krize na americkém trhu druhořadých 

hypoték. Platební neschopnost části dlužníků a pokles cen nemovitostí snížily hodnotu 

sekuritizovaných1 dluhopisů a investiční banky utrpěly obrovské ztráty“ (Loužek 2008: 11, 12). 

Předznamenáním budoucí recese se tak stal pokles investic do bydlení. Varovné signály bylo 

možné na trhu USA pozorovat již od začátku roku 2007, avšak v té době jim nikdo nevěnoval 

větší pozornost. Ekonomové věřili, že žádná krize nehrozí, že objem rizikových úvěrů není 

příliš velký. Bohužel se jednalo o špatný předpoklad, jelikož počet špatných úvěrů nakonec 

vysoce přesáhl očekávání (Kohout 2010: 26, 27). 

Při vypuknutí první vlny krize na přelomu července a srpna roku 2007 bylo jen těžké 

odhadnout, kde všude se rizikové úvěry mohou nacházet. Na podzim téhož roku se 

sekuritizované cenné papíry přesunuly z trhu do bankovnictví, došlo k poklesu cen 

nemovitostí, a vznikla krize, která se šířila i za hranice USA (Kohout 2010: 16, 23, 34). 

Nebývalým tlakem krize zapůsobila i na Evropu, zasáhla reálnou ekonomiku, tj. 

postihla zaměstnanost a růst. Krize se stala jakýmsi testem odolnosti a schopnosti, jak rychle 

dokáže Evropa na vzniklou situaci zareagovat. Vyvstala silná potřeba koordinace a solidarity 

mezi všemi 27 členskými státy EU (EUR-lex, Driving European Recovery [ online ]; (Evropská 

                                                           
1
 Sekuritizace označuje proces, kdy jsou rizikové úvěry seskupovány do balíků, na něž jsou vydávané dluhopisy. 

Ty se poté prodávají na trhu a končí v bilancích jiných bank či fondů, které je zakoupily (Loužek 2008: 11, 12; 
Kohout 2010: 16). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0114:EN:NOT
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komise, Souhrnná zpráva 2009 [ online ]). Bylo nutné zavést jak makroekonomická, tak 

mikroekonomická opatření, jelikož krize negativně ovlivnila všechny významné ukazatele: 

 

GRAF 1: Vývoj HDP v Evropě a ČR (2003 – 2010)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat, Real GDP growth rate – volume [ online ] 

 

Vývoj evropského HDP zaznamenal po nástupu krize silný propad. Tento strmý pokles 

dokládá negativní vliv krize na produkci jednotlivých zemí, na propady ve výrobních a dalších 

odvětvích. Zároveň podtrhuje nutnost zavést vhodná opatření na posílení finančního trhu a 

obnovení důvěry v něj. 

 

 

                                                           
2
 Zvolené období, stejně jako u většiny použitých grafů, nemá specifický důvod. Příčinou mého výběru sledování 

vývoje od roku 2003 bylo to, že jsem pokládala pětileté období 2003 – 2007 za dostačující pro utvoření jasného 
náhledu na vývoj základních makroekonomických a mikroekonomických ukazatelů do doby, než na ekonomiku 
začala působit světová krize. 
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GRAF 2: Vývoj inflace v Evropě a ČR (2003 – 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Finance.cz, Míra inflace [ online ]; ČSÚ, Míra inflace [ online ] 

 

V grafu vývoje inflace můžeme pozorovat prudký vzestup hodnoty v ČR v roce 2008. 

Jedná se o nejvyšší míru, jaká byla za posledních deset let v ČR zaznamenána. Za tímto 

vzestupem stojí řada faktorů, mezi něž se řadí zejména „citelný vzestup cen potravin, zvýšení 

sazby DPH z 5% na 9% u některého zboží a služeb, zvýšení spotřební daně u tabákových 

výrobků, zvýšení cen energií, regulovaného nájemného a zavedení regulačních poplatků ve 

zdravotnictví“ (ČSÚ, Vývoj indexů spotřebitelských cen 2008 [ online ]). 

Od ledna roku 2009 měla míra inflace v ČR, rovněž jako v celé EU výrazně klesající 

tendenci, což bylo způsobeno pomalejším růstem cen v roce 2009 v porovnání s rokem 2008. 

Zpomalování cenového růstu se projevilo ve snížení cen některých výrobků a služeb (ČSÚ, 

Vývoj indexů spotřebitelských cen 2009 [ online ]). 

Od roku 2010 byly v EU i ČR opět zaznamenány vzrůstající tendence.  
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Co se týče krize v České republice, zde byly projevy podobné. Stejně jako v USA zde 

probíhal boom na úvěrových trzích, a to v letech 2003 – 2007. Česká koruna však posilovala 

až do léta 2008, do té doby ji stále hnala úvěrová expanze. Poté následovalo prudké 

zpomalení růstu počtu úvěrů. Experti předpokládali, že projevy krize dolehnou na českou 

ekonomiku velmi rychle, jelikož náš trh je velice otevřený a exportně založený. Jejich 

prognózy se naplnily začátkem roku 2009, kdy došlo k silnému zpomalení růstu české 

ekonomiky (Kohout 2010: 45, 64 – 66, 72).  

 

Klesající ekonomika šla ruku v ruce s klesající poptávkou a ztrátou pracovních míst, 

která zasáhla podniky, rodiny a komunity po celé EU, silný zásah utrpěla i důvěra ve finanční 

sektor. Na cestě za zotavením bylo nutné mobilizovat veškeré úsilí a reagovat koordinovaně. 

Bylo zapotřebí vyčistit bankovní sektor, aby se došlo zpět k normálním úvěrovým 

podmínkám. Jelikož měla krize široký dopad na zaměstnanost, bylo nutné se v opatřeních 

zaměřit na jednotlivé pracovníky a předcházet tomu, aby postupně spolu se ztrátou 

zaměstnání ztráceli i své dovednosti. Bylo nutné přijmout kroky k udržení lidí v zaměstnání 

během ekonomického poklesu a využívat kreativní řešení k dosažení cíle vytvoření vysoce 

kvalifikované pracovní síly (EUR-lex, Driving European Recovery [ online ]). 

V následujícím grafu je znázorněno, jak se od roku 2000 vyvíjel počet 

nezaměstnaných osob v EU a eurozóně. 

GRAF 3: Vývoj počtu zaměstnaných osob v EU a eurozóně (2000 – 2011) 

 

Zdroj:  European Commission, Eurostat, „File: Unemployed persons, in millions, 

seasonally adjusted, EU-27 and EA-17, January 2000 - September 2011.PNG“ [ online ] 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0114:EN:NOT
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Zelená linie představuje vývoj v zemích eurozóny, modrá pak v celé EU. Je vidět, že 

mezi zeměmi užívajícími společně euro a mezi EU jako celkem nejsou výrazné rozdíly. Odklon 

od souběžného vývoje nastal až v době krize, od druhé poloviny roku 2009, kdy byl 

zaznamenán v eurozóně menší nárůst počtu nezaměstnaných než v celé EU. Z toho by se 

dala usuzovat u zemí užívajících euro větší ekonomická vyspělost a připravenost na krizové 

situace.  

Jak můžeme v grafu pozorovat, od roku 2005 začal počet nezaměstnaných po 

předchozích letech nárůstu pozvolně klesat. Své nejnižší úrovně dosáhl na konci roku 2007. 

Poté opět nastaly rostoucí tendence. 

Ve druhém kvartálu roku 2008 bylo v EU evidováno okolo 16 milionu 

nezaměstnaných (modrá linie – pozn. autorky). Téměř polovina z nich (42% či 6,7 milionu) 

byla nezaměstnaných i rok poté a dostala se tak do skupiny dlouhodobě nezaměstnaných, 

čímž vzrostla míra dlouhodobé nezaměstnanosti téměř o 10% (z 6,2 milionu z předchozího 

roku). Tento počet se ale nadále zvyšoval, ve druhém kvartálu roku 2009 bylo dlouhodobě 

nezaměstnaných již 9 milionu lidí, což je nárůst téměř o třetinu v porovnání s rokem 2008. 

Tím se výrazně zhoršily podmínky pro nalezení zaměstnání, riziko dlouhodobé 

nezaměstnanosti a odtržení od trhu práce se jen zintenzívnělo a přineslo tak s sebou 

potenciální sociální vyloučení a chudobu (European Commission, EIE 2010: 39 [ online ]). 

Z grafu se však nedá usuzovat, zda zároveň platí, že v eurozóně byla i menší míra 

nezaměstnanosti, jelikož křivky neznázorňují podíl počtu nezaměstnaných, ale jejich počet, 

linie tak vycházejí z různého počtu obyvatel (ostatně jak bude dokázáno dále). 

 

Jak jsem již naznačila, s  ekonomickou krizí je velmi často spojováno zvyšování 

nezaměstnanosti. Jedná se o faktor, na kterém se znatelně podepisují dopady a síla krize.   

Nezaměstnanost je považována za jeden z nejdůležitějších problémů světa, který je 

nutno jako důsledek fungování trhu práce řešit. Pracovní uplatnění určuje sociální status 

jedinců a rodin (Krebs a kol. 2005: 283; Sirovátka a kol. 2009: 11). Nezaměstnanost tudíž 

v sobě nezahrnuje pouze faktory ekonomické, ale svoji roli zde sehrává i oblast sociální, a to 

zejména v jejích dopadech. Ztráta příjmu může vést k poklesu životní úrovně, k finančním 
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potížím, které při dlouhodobém trvání mohou vést až k chudobě a sociálnímu vyloučení. 

V otázce jejího řešení je tedy nutné uvažovat obě roviny (Krebs a kol. 2005: 283, 284, 291). 

Nezaměstnanost je však nedílnou součástí trhu práce. Je spojena s mobilitou na trhu 

práce a výrazem toho, že se část pracovních sil přizpůsobuje změnám na trhu práce 

(rekvalifikuje se). Nezaměstnanost, pokud nepřekročí určitou mez, je doložením rozvíjející se 

ekonomiky a společnosti a není tudíž nutné na ni nazírat pouze negativně (Krebs a kol. 2005: 

289). 

Od počátku krize v roce 2008 se předpokládalo, že nezaměstnanost bude po další dva 

roky strmě narůstat a naopak, že zaměstnanost bude klesat (EUR-lex, Driving European 

Recovery [ online ]). Tento předpoklad se opravdu potvrdil – viz následující graf vývoje míry 

nezaměstnanosti: 

 

GRAF 4: Vývoj míry nezaměstnanosti v Evropě a ČR (2003 – 2010) 

 

Zdroj: Finance.cz, Nezaměstnanost [ online ]; ČSÚ, Zaměstnanost a nezaměstnanost 

v ČR [ online ] 

 

Na rozdíl od celkového počtu nezaměstnaných osob, kde na tom byly státy eurozóny 

ve svém vývoji v porovnání v EU zdánlivě lépe, v otázce míry nezaměstnanosti vykazuje lepší 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0114:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0114:EN:NOT
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výsledky EU jako celek. Sice se to na první pohled může jevit jako protichůdné statistiky, ale 

celá věc se dá vysvětlit jednoduše. Předchozí graf č. 3 sice udává počty nezaměstnaných, ale 

již neudává, jaký podíl tento počet tvoří na celkovém počtu ekonomicky aktivních osob. Tudíž 

i když EU-15 vykazuje menší počty nezaměstnaných, její míra nezaměstnanosti může být 

vyšší, jelikož je i vyšší poměr nezaměstnaných vůči těm zaměstnaným, než je tomu v EU-27.  

V ČR se míra nezaměstnanosti dlouhodobě pohybovala pod evropským průměrem. 

V roce 2008 dokonce dosáhla nejnižší hranice za posledních 5 let – nezaměstnanost se 

pohybovala na 4,4 procenta ekonomicky aktivních obyvatel.  

V ČR se krize na trhu práce začala projevovat v posledních měsících roku 2008, 

nejsilněji ho zasáhla v roce 2009 a její vliv byl markantní ještě na počátku roku 2010 (MPSV 

ČR, Analýza vývoje 2010: 22 [ online ]). 

Co se týče míry dlouhodobé nezaměstnanosti, ta vzrostla téměř ve všech členských 

zemích, nejvýrazněji v baltských státech (o 6,5 – 7 P.B.), v Irsku a ve Španělsku (okolo 5 P.B.), 

(European Commission, EIE 2010: 40 [ online ]). 

 

Ekonomický pokles má obecně negativní dopad i na lidský kapitál. Projevuje se to 

zejména v tom, že čím déle trvá nezaměstnanost, tím více degenerují dovednosti a přístup 

k práci. Jakmile jsou pracovníci propouštěni, jejich dovednosti specifické pro jednu firmu 

nemusejí být užitečné ve firmě jiné. Lidé, a hlavně ti mladí, mohou být odrazeni od investic 

do svého vzdělání a kvalifikace s tím, jak krize negativně ovlivnila jejich budoucí pracovní 

příležitosti a vyhlídky. Na druhou stranu se však najdou i tací, kteří raději zůstávají déle ve 

škole a přispívají tak ke zvyšování lidského kapitálu (European Commission, EIE 2010: 90         

[ online ]). 

 

Problémy, které krize přinesla, bylo nutno neodkladně řešit. Evropská unie proto 

pracovala (a stále pracuje) na vytváření doporučení a opatření, která by vedla k obnově 

ekonomického růstu a trhu práce. Vlády jednotlivých členských států implementují kroky EU 

do svých politik. Na řešení dopadů krize používají makroekonomické a mikroekonomické 

nástroje. 
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Cílem mé práce bylo zjistit, jaké kroky podnikla EU a ČR v otázce zmírnění dopadů 

ekonomické krize na trh práce, a to v období od vypuknutí krize v září roku 2008 až do konce 

roku 2010. Hlavní náplní mé práce byla mikroekonomická opatření v oblasti podpory 

zaměstnanosti prostřednictvím politiky trhu práce. Mým záměrem bylo vysledovat 

dokumenty, ve kterých jsou jednotlivé kroky zaneseny a představit, jak byly uvedeny do 

praxe, jaký objem financí byl na jednotlivá opatření vynaložen a kolik lidí se jejich účastnilo. 

Pojmy politika zaměstnanosti a politika pracovního trhu v mé práci označují totéž, 

užívám je jako synonyma3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Politiku zaměstnanosti by se dalo rozdělit na makroekonomickou a mikroekonomickou část. 

Makroekonomickou tvoří hospodářská politika, která se zaměřuje na podporu růstu. Ekonomické procesy 
ovlivňuje celkově, dosah jejích opatření je většinou velmi široký (Sirovátka 1995: 31). 

Mikroekonomickou část tvoří politika pracovní trhu. Ta má hlavní zájem na stimulaci zaměstnanosti a eliminaci 
nezaměstnanosti. Její opatření ovlivňují nabídku a poptávku na pracovním trhu. Politika trhu práce, která by 
mohla být označena jako mikroekonomická, sleduje dva cíle: „snížení úrovně nezaměstnanosti“ a „redistribuci 
nezaměstnanosti mezi skupinami obyvatelstva“. Rovněž zahrnuje i podporu v nezaměstnanosti (Sirovátka 1995: 
31, 32). 
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33  VVýýzzkkuummnnéé  ccííllee  aa  oottáázzkkyy  

 

3.1 Výzkumné cíle 

Svoji práci bych definovala dvěma cíli: 

 Zmapovat obecná doporučení a konkrétní opatření týkající se změn politiky 

zaměstnanosti v době ekonomické krize na úrovni Evropské unie, a to 

v období mezi lety 2008 – 2010. 

 Analyzovat vliv evropských doporučení a opatření na politiku zaměstnanosti 

v České republice ve stejném období. Sledovat návaznost na reakce Evropské 

unie. Zjistit, zda Česká republika provedla v otázce zaměstnanosti i kroky 

nesouvisející s doporučeními a opatřeními Evropské unie. 

 Zjistit, jak se vyvíjel objem vynaložených prostředků na aktivní politiku 

zaměstnanosti v ČR ve sledovaném období. 

 

3.2 Výzkumné otázky 

 Jaká hlavní doporučení a opatření zaměřená na obnovu ekonomiky a posílení 

trhu práce se nachází v dokumentech vydaných Evropskou unií?  

 Jaká opatření na podporu trhu práce a zaměstnanosti byla realizována v České 

republice? Jak kroky ČR navazují na evropská opatření? Učinila Česká 

republika v otázce politiky zaměstnanosti nějaké vlastní kroky nezávisle na 

Evropské unii? 

 Jak se změnilo financování politiky zaměstnanosti v ČR? 
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44  TTeeoorreettiicckkáá  vvýýcchhooddiisskkaa    

Při úvahách o politice zaměstnanosti EU4 a ČR v době krize bylo nutné vycházet 

z charakteristiky evropské sociální politiky. Hodnoty, na kterých je založena, jsou zakotveny v 

evropském sociálním modelu. Vytváření a implementaci evropské politiky vymezuje teorie 

evropeizace. V jejím rámci jsou zároveň představeny principy fungování EU v procesu návrhu 

a přijímání nových opatření, základní strategické dokumenty v oblasti fungování trhu práce a 

podpory zaměstnanosti a role ČR jako členského státu EU. 

 

4.1 Evropský sociální model 

Evropský sociální model (dále jen ESM) je chápán jako společný základ sociální politik 

členských států EU a rovněž komplexní sociální politiky EU. I když neexistuje jednotný ESM 

aplikovatelný stejně pro všechny členské země, obecně panuje shoda o tom, že je ESM 

založen na dohodě, že evropské státy sdílejí mnoho základních sociálních hodnot, které jsou 

patrné v jejich národních sociálních politikách. Tento fakt EU odlišuje od ostatních částí 

vyspělého světa (Golinowska, Hengstenberg, Zukowski 2009: 13). 

Současný ESM je konceptem orientovaným na budoucnost, mezi jeho snahy patří 

zachování základních evropských hodnot a přístupů, ale zároveň zůstává otevřený 

institucionálním změnám a přijímání nových cílů (Golinowska, Hengstenberg, Zukowski 2009: 

15). 

ESM nemá vliv jen v sociální oblasti, promítá se také do výroby, zaměstnanosti a 

výkonosti ekonomiky a tím pádem i do konkurenceschopnosti zemí. ESM zdůrazňuje 

hodnotu práce jako cesty k realizaci a budování vlastní identity, jako důležitého prvku pro 

sociální začleňování, jako základu pro vytváření důstojných životních podmínek jedinců a 

rodin. Z toho vyplývají jeho další charakteristiky jako je důraz na… 

 současně probíhající, přiměřený ekonomický a sociální vývoj, 

 inovace a vzdělanostní společnost, 

                                                           
4
 Pod pojmem EU jsou myšleny kroky zainteresovaných institucí – Evropské komise, Evropské rady, ve 

spolupráci s Evropským parlamentem. 



Bakalářská práce 
 

~ 24 ~ 
 

 aktivní politiku zaměstnanosti (vytváření nových pracovních míst, aktivizaci 

profesně nečinných osob a těch, co jsou náchylní k nezaměstnanosti), 

 důstojnou a vyrovnanou životní úroveň, 

 společné hodnoty rovnosti, solidarity a subsidiarity, 

 sociální dialog a sociální participaci, 

 sociální inkluzi, 

 výraznou roli státní sociální politiky  

(Golinowska, Hengstenberg, Zukowski 2009: 15, 16). 

 

V mé práci ESM slouží pro vysvětlení tvorby a přeměny sociálních politik. Funguje 

jako doložení principů, které jsou základem veškerých doporučení a opatření zabývajících se 

podporou zaměstnanosti v době současné ekonomické krize.  

 

 

4.2 Teorie evropeizace 

Zjednodušeně řečeno, evropeizace je procesem adaptace členských států Evropské 

unie na její vliv (Ladrech 2010: 1).  

Jedná se o „kauzální mechanismus domácí změny“. Nejde však o sbližování 

jednotlivých členských států v jejich strukturálních charakteristikách (Ladrech 2010: 31, 36). 

Každý stát si aplikuje politiku EU na své domácí půdě sám. Jelikož mezi členskými státy 

existují odlišnosti, tak i implementace nebo dosahování cílů evropských politik nejsou zcela 

jednotné. 

Důležitou roli zde hraje fakt, že politický proces je procesem dynamickým, tudíž je 

v něm zapojeno více aktérů, než jen EU jako celek, i samotné státy se mohou podílet na 

úpravě politik a různými způsoby je pozměňovat či vylepšovat (Ladrech 2010: 42). 

„Pro evropeizaci je klíčovým pojmem změna – změna, která se odehrává především 

uvnitř členských států působením norem a institucí Evropské unie, ale tato změna se 
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odehrává i na úrovni Evropské unie vlivem členských států. Můžeme říci, že jde o oboustranný 

proces, ve kterém jak unijní instituce a politiky ovlivňují národní instituce a politiky (tj. 

evropeizace shora dolů), tak naopak (tj. evropeizace zdola nahoru)“ (Dvořáková a kol. 2010: 

49). 

Jedním z cílů mé práce bylo zmapovat doporučení a opatření Evropské unie a jejich 

následnou implementaci v členských státech, v mém případě v České republice a jejích 

politikách. Ve své práci jsem se tudíž zabývala výhradně působením tzv. shora dolů. 

 

4.2.1 Role EU jako instituce, priority sociálních politik, dokumenty a 
nástroje jejich realizace 

Úloha EU v tvorbě sociální politiky je zejména regulativní. Základem pro tvorbu 

sociální politiky a všech sociálních strategií EU je ESM. Obecným cílem je vytvoření udržitelné 

socio-ekonomicky vyrovnané společnosti založené na principu flexicurity.  

Hlavním aktérem tvorby nových sociálně-politických opatření a jejich následné 

implementace do politik členských států je Evropská komise (výkonný orgán; dále jen 

Komise). Jejím posláním je podporovat zájmy Evropské unie jako celku a zároveň je 

představovat všem členským zemím. Jejím úkolem je pracovat pro blaho celé EU, nesmí se 

ve svých rozhodnutích přiklánět více k některé z členských zemí. Podporu zájmů činí v rámci 

účasti na rozhodovacím procesu, dohlížením na dodržování Smluv o Evropské unii a 

evropského práva, uváděním společných politik do praxe a správou finančních prostředků 

rozpočtu EU za jednotlivé programy (Vaubel 2009: 15; Commission, Governance Statement 

of the European Commission [ online ]: 2; European Commission, The European Commission 

at work: Basic Facts [ online ]; Portál EU, Jak orgány EU přijímají rozhodnutí [ online ]).   

Jelikož zastává Komise hlavní roli při provádění, postupování a schvalování 

evropských politik, má svůj vliv i v oblasti politiky sociální. Její role je ve většině případů 

regulativní, složku materiální zajišťují fondy, zejména Evropský sociální fond. Souhrnně 

řečeno, nástroji sociální politiky EU jsou legislativa, politické aktivity a fondy EU (Golinowska, 

Hengstenberg, Zukowski: 299, 301). 

Vedle Komise se na spolurozhodovacím procesu se účastní Evropský parlament (hlas 

občanů) a Rada EU (hlas členských států). Jejich úkolem je přezkoumávat návrhy Komise a 
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předkládat jí případné změny. Předtím, než Komise předává své návrhy zmíněným dvěma 

orgánům k projednání, posuzuje potenciální ekonomický, sociální a environmentální dopad 

navrhovaných opatření. Poté samotný návrh prochází několika čteními, dokud není nalezena 

mezi trojicí zákonodárných činitelů shoda. Pokud se však ke shodě nedojde, může Parlament 

návrh zablokovat (Portál EU, Jak orgány EU přijímají rozhodnutí [ online ]; EU bookshop, 

Evropská komise 2010 – 2014: 4 [ online ]).  

Při procesu vytváření nových politik nabízí Komise široký prostor ke konzultaci 

(European Commission, The European Commission at work: Basic Facts [ online ]). Funguje 

zde koncept „vyjednávané tvorby pravidel“, což označuje „proces, který se snaží dát 

dohromady jak představitele nejrůznějších zájmových skupin, tak i vládní (veřejné, státní) 

orgány při přípravě zákonů a závazných pravidel. (…) Díky spoluúčasti na rozhodování je tak 

možné předejít závažným konfliktům a problémům vyplývajícím z opomenutí důležitých faktů 

nebo subjektů (…). Proto Evropská Komise v praxi používá přístupy posilující komunikaci 

s veřejností, zvyšující její účast na rozhodovacích procesech s cílem přispět ke kvalitnější 

tvorbě zákonů“ (Dvořáková a kol. 2010: 65).  

Jak definuje Lisabonská smlouva, jež vstoupila v platnost na počátku roku 2010, i 

občané mají nyní větší možnost podílet se na unijních záležitostech, a to formou nově 

zavedené „občanské iniciativy“. Ta spočívá v možnosti registrace iniciativy občanů, na jejímž 

základě pak mohou vyzvat Komisi, aby vznesla legislativní návrh. To je však podmíněno 

získáním minimálně jednoho milionu podpisů občanů EU, a to do jednoho roku od registrace 

(Evropská komise, Souhrnná zpráva 2010 [ online ]).   

Nová opatření jsou implementována do politik členských států pomocí Otevřené 

metody koordinace (dále jen OMC)5. Smyslem této metody je nalezení nejlepších poznatků a 

                                                           
5 Otevřená metoda koordinace (OMC - z angl. Open Method of Coordination – pozn. autorky) je metodou 
vytváření politik. Byla implementována roku 2000 do mnohých oblastí evropských sociálních politik. Skládá se 
ze tří fází: 

 nejprve jsou stanoveny společné cíle, jako prostředek pro měření průběhu dosahování cílů jsou 
vymezeny společné ukazatele, 

 následuje přeměna evropských cílů v národní strategie a poté příprava národních zpráv členskými 
státy, 

 konečnou fází je široká analýza národních politik a sestavení závěrů a doporučení v souhrnné společné 
zprávě. 

Klíčovou roli v celém procesu hraje Výbor pro sociální ochranu, který byl ustanoven spolu se vznikem OMC roku 
2000 jako nástroj komunikace mezi Evropskou komisí a členskými státy v otázce modernizace systémů sociální 
ochrany (Golinowska, Hengstenberg, Zukowski 2009: 308).  
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způsobů řešení (pomocí konfrontace, srovnávání a vyhodnocování dosažených výsledků 

jednotlivých členských států v oblasti plnění stanovených cílů EU), které pak EU státům 

doporučuje. Dále pak záleží na každém státě zvlášť, zda úspěšná opatření implementuje do 

vlastní politiky či nikoli (Dvořáková a kol. 2010: 117). 

Na Evropském summitu o zaměstnanosti ze 7. 5. 2009 byl přijat obecný konsenzus o 

tom, co mají splňovat nově vytvářená opatření reagující na krizi. Obecně by opatření měla 

být v souladu s principy flexicurity a s doporučeními pro růst a zaměstnanost definovanými 

v Lisabonské strategii (nyní v navazující strategii Evropa 2020). Na summitu bylo definováno 

pět konkrétních charakteristik, které by měla tato nově vytvořená opatření splňovat. 

Opatření by měla být: 

 „dočasná“ – měla by fungovat do odeznění krize; nicméně ta opatření, která 

by měla pozitivní vliv na strukturu pracovního trhu, by měla být zachována a 

posílena (školení, aktivační opatření a jiné politiky flexicurity), 

 „včasná“ – tím je míněno včasně implementovaná; klíčovou úlohou opatření 

aktivní politiky trhu práce je být v časovém souladu s aktuálním vývojem 

ekonomiky, 

 „zacílená“ – opatření musejí přesně zacílena, aby tak zvýšila svoji efektivitu; 

v době krize je prioritní zaměřit se na mladé lidi, absolventy, méně 

kvalifikované a migranty, jelikož to jsou skupiny, které jsou momentálně 

nejvíce ohrožené stoupající nezaměstnaností, 

 „zkoordinovaná“ – i když je na každém členském státě zvlášť, aby si určil, jaká 

opatření zavede, měla by přesto fungovat koordinace těchto opatření i na 

evropské úrovni, a to tak, aby se opatření navzájem podporovala, 

 „spravedlivá“ – opatření by měla být stanovena tak, že dojde ke 

spravedlivému rozložení zátěže mezi veškerou pracovní sílu a vyloučí se tím 

další segmentace trhu práce 

(European Commission, EIE 2010: 76 [ online ]). 

Souhrnně řečeno, role Evropské komise v naplňování cílů EU by se dala označit jako 

koordinační (Dvořáková a kol. 2010: 117). Na úrovni EU vznikají převážně doporučení pro 
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členské státy (zahrnutá ve výročních zprávách, strategických dokumentech EU apod.), jak by 

měly v konkrétních politikách postupovat, jakých směrů a priorit se držet. Specifická 

opatření, která vznikají na úrovni EU, se týkají především financování v rámci EU. Jedná se 

tudíž ve většině o opatření hospodářské politiky. 

 

4.2.1.1 Priority EU v otázce zaměstnanosti a jejich právní zakotvení 

 „Evropská unie chce v politice zaměstnanosti dosáhnout plné zaměstnanosti, zlepšit 

kvalitu a produktivitu práce, zvýšit přitažlivost práce a zajistit přitažlivost práce pro osoby 

hledající zaměstnání, včetně osob znevýhodněných a neaktivních. Dále chce zlepšit 

přizpůsobování se potřebám trhu práce, zvýšit a zefektivnit investice do lidského kapitálu a 

přizpůsobit systém vzdělávání a odborné přípravy novým kvalifikačním požadavkům“. 

Zároveň je důležité posilování rovnosti mužů a žen ve všech aspektech zaměstnání, slaďování 

pracovního a soukromého života, rovněž tak vytváření většího počtu pracovních míst (České 

předsednictví EU: Zaměst., SP, zdraví a ochrana spotřebitele [ online ]). 

Dosažení vysokých úrovní zaměstnanosti a sociální koheze, je charakterem 

inteligentní, udržitelné a inkluzivní ekonomiky. Koordinovaný přístup napříč celou Evropou je 

vnímán jako účinný nástroj k dosažení výše zmíněných cílů (European Commission, EIE 2010: 

101 [ online ]). 

Ale jak bylo řečeno na semináři k summitu o zaměstnanosti: 

„Jednotlivé členské země mají odlišné potřeby a možnosti, které musí při zavádění 

konkrétních opatření zvažovat. Stejný recept pro všechny v boji s nezaměstnaností proto 

neexistuje. Základní kroky, které země zvolí, však musí být ve vzájemném souladu a přispívat 

k řešení krize v celé Unii“ (České předsednictví v Radě EU, Seminář k summitu o 

zaměstnanosti [ online ]). 

Klíčovým postupem pro dosažení fungujícího trhu práce je prosazování principu 

flexicurity. Společné zásady flexicurity byly přijaty Evropskou radou dne 14. 12. 2007. Cíle 

flexicurity byly zdůrazněny ve sdělení Komise nazvaném „Nové dovednosti pro nová pracovní 

místa: Předvídání a zohledňování potřeb trhu práce a potřebných kvalifikací“ (EUR-lex, 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 [ online ]). 
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„Flexicurity je integrovaná strategie zahrnující politiky trhu práce, celoživotní 

vzdělávání, moderní pracovní zákony a systémy sociálního zabezpečení, což umožňuje 

přechody během životního cyklu a vede k vytváření nových pracovních míst a sociální kohezi“ 

(European Commission, EIE 2010: 77 [ online ]). Jedná se o „soubor opatření podporujících 

schopnost přizpůsobivosti účastníků trhu práce při zachování dostatečných jistot v oblasti 

příjmu a podmínek práce“ (Národní vzdělávací fond 2009 [ online ]). 

Flexicurity se jako koncept podporující jak vysokou flexibilitu na trhu práce, tak 

vysokou bezpečnost ve smyslu aktivní politiky trhu práce a ochrany příjmu stal uznávaným 

postupem při realizaci evropské politiky zaměstnanosti (Golinowska, Hengstenberg, 

Zukowski 2009: 310). 

V závěrech jednání Rady EU byla stanovena cesta, jakou by měly být aplikovány 

principy flexicurity v době ekonomického poklesu. Jedná se o následující kroky: 

 udržování zaměstnanosti všude, kde je to možné – například pomoci firmám 

tak, aby si mohly zvolit alternativu, jak naložit s přebývající pracovní silou 

(flexibilní pracovní rámce, dočasné změny v pracovní době a další formy 

vnitrofiremních opatření); 

 sdílení informací, konzultace s pracovníky, investování do lidských a fyzických 

zdrojů (zejména formou vzdělávání a školení) a zlepšování schopnosti 

předpovídat budoucí vývoj; 

 vytvoření lepšího podnikatelského prostředí na pracovním trhu, odstranění 

administrativních bariér pro podnikání; 

 zlepšení aktivačních opatření a poskytnutí přiměřené podpory příjmu, zlepšení 

přístupu ke kvalitním službám lidem, kteří jsou nejvíce zasažení krizí; 

 zvýšení investic do lidského kapitálu, hlavně rekvalifikací, zvyšování 

dovedností; 

 zlepšení veřejných služeb zaměstnanosti tak, aby byly schopné čelit narůstající 

míře nezaměstnanosti 

(European Commission, EIE 2010: 77 [ online ]). 

 



Bakalářská práce 
 

~ 30 ~ 
 

Principy EU týkající se zaměstnanosti byly právně zakotveny v Lisabonské strategii (od 

roku 2011 ve strategii Evropa 2020) – konkrétně v jejím pilíři pro zaměstnanost: Evropské 

strategii zaměstnanosti (dále jen ESZ).  

 

4.2.1.1.1 Lisabonská strategie 

Základním dokumentem obsahujícím obecně uznávané principy EU v otázce růstu a 

zaměstnanosti v období, které v mé práci popisuji, tj. v rozmezí mezi lety 2008 – 2010, byla 

Lisabonská strategie6. Ta byla přijata Radou na jaře roku 2000. Jednalo se o komplexní 

strategii na období 2000 – 2010, která si kladla za cíl vytvořit Evropu, která by byla 

„nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného 

hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností“ 

(Evropská komise, Lisabonská strategie [ online ]). 

Lisabonská strategie v sobě zahrnovala i cíl modernizace sociálního systému, jehož 

snahou bylo dosažení co nejvyššího ekonomického růstu a zaměstnanosti. V této otázce se 

zaměřila na priority jako učinění Evropy atraktivnější pro investování a práci, podporu 

znalostí a inovací s cílem zvýšení růstu a na vznik většího množství pracovních míst 

(Dvořáková a kol. 2010: 115, 116).  

Na odkaz Lisabonské strategie navazuje strategie Evropa 2020. Jedná se o koncepci 

udržitelného růstu na příštích deset let, tedy v období mezi lety 2011 – 2020 (Evropská 

komise: Evropa 2020 [ online ]).  

 

4.2.1.1.2 Evropská strategie zaměstnanosti 

ESZ vstoupila v platnost již v roce 1997. Po vydání Lisabonské strategie v roce 2000 se 

stala jedním z jejích pilířů (nyní součást strategie Evropa 2020), a to právě pro otázku 

zaměstnanosti. ESZ je centrálním prvkem sociální politiky EU (Golinowska, Hengstenberg, 

Zukowski 2009: 309, 310). 

                                                           
6
 Pozn. autorky: Pozor na záměnu Lisabonské strategie a Lisabonské smlouvy, jedná se o dva zcela odlišné 

dokuementy (Lisabonská smlouva vstoupila v platnost v roce 2009 jako dokument zaměřený na modernizaci 
institucí a procesů rozhodování Evropské unie tak, aby byla schopná efektivně čelit aktuálním výzvám (Portál 
EUROPA, Lisabonská smlouva: Smlouva pro Evropu 21. století [ online ]).) 



Bakalářská práce 
 

~ 31 ~ 
 

ESZ od svého počátku funguje jako výchozí model pro vytváření projektů na podporu 

zaměstnanosti, tzn., obsahuje obecně platné sociální principy a je tudíž základním 

východiskem tvorby sociálně-politických doporučení a opatření na zvyšování zaměstnanosti.  

Při implementaci nově vzniklých předpisů se užívá OMC jako způsobu komunikace 

s členskými státy, Evropský sociální fond jako nástroj pro financování projektů a princip 

flexicurity jako postup fungujícího trhu práce.  

Ve shrnutí hlavních směrů politiky zaměstnanosti dle Rozhodnutí Rady ze dne 15. 

července 2008 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (Úřední věštník EU [ 

online ]) byly v rámci ESZ pro období 2008 – 2010 stanoveny priority, které by měly být 

platné po celé období a jejichž změny by měly být omezené na minimum. Jedná se o tyto tři 

priority: 

 „Přilákání většího množství lidí do zaměstnání a udržení těchto lidí 

v zaměstnání, zvýšení nabídky práce a modernizace sociální ochrany“ 

V této prioritě Rada spatřuje nejúčinnější způsob, jak dosáhnout hospodářského 

růstu. Kvůli nepopiratelnému vlivu demografického stárnutí populace se očekává postupný 

pokles lidí v produktivním věku. Je tedy důležité podporovat nabídku pracovních sil, 

celoživotní přístup k práci a systémy sociální ochrany tak, aby byly schopné na tyto měnící se 

struktury a potřeby společnosti reagovat.  

 

 „Zvýšení přizpůsobivosti pracovníků a podniků“ 

Evropa musí zlepšit svoji schopnost předvídat a vstřebávat hospodářské a sociální 

změny. To si vyžaduje náklady na moderní formy organizace práce, na větší pružnost trhů 

práce (schopnost reagovat na náhlé změny v poptávce, přizpůsobení novým technologiím, 

neustálé inovace), na posílení jistoty zaměstnání a na zvyšující se požadavky na kvalitu 

zaměstnání. Při zvládání těchto výzev je zapotřebí princip flexicurity. 

 

 „Zvýšení investic do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělání a 

zlepšování dovedností“ 



Bakalářská práce 
 

~ 32 ~ 
 

Evropa potřebuje více a účelněji investovat do lidského kapitálu a celoživotního učení, 

a to zejména v odvětvích založených na znalostech a službách, kde je nutné kvalifikaci 

neustále přizpůsobovat změnám a inovacím. K tomu by mělo posloužit účelnější využívání 

strukturálních fondů členskými státy. 

ESZ a její priority jsou základním stavebním kamenem vytváření národních operačních 

programů na podporu a zlepšení politik zaměstnanosti. Tyto programy jsou financovány 

prostředky EU, konkrétně fondy EU. 

 

4.2.1.1.3 Pakt o stabilitě a růstu 

Dalším strategickým dokumentem, tentokrát z makroekonomické oblasti, je Pakt o 

stabilitě a růstu. Ten se spolu s dalšími představenými dokumenty stal východiskem při 

tvorbě evropských protikrizových plánů a opatření. 

Pakt byl přijat na zasedání Evropské rady v Amsterodamu v červnu roku 2007. 

Zavazuje členské státy k dodržování střednědobých rozpočtových cílů a zároveň pověřuje 

Komisi dohledem nad tímto úkolem a předkládáním zpráv Radě, pokud by existovalo riziko 

vyššího schodku než je 3% HDP u některého z členských států, a to proto, aby mohla být včas 

přijata nápravná opatření (Europa, Summaries of EU legislation, Amsterdam European 

Council [ online ]). 

Pakt o stabilitě a růstu má dvě složky – tzv. preventivní část, podle níž členské státy 

musejí každoročně předkládat své programy stability (konvergenční programy) Komisi a Radě 

k posouzení. Na základě toho pak v případě nutnosti získávají doporučení, jak zabránit 

nadměrnému schodku, a tzv. odrazující část, která upravuje postup při vzniku nadměrného 

schodku (definováno ve Smlouvě o EU – více než 3% HDP). V tom případě členské státy opět 

dostávají doporučení, jak postupovat pro jeho odstranění. V případě nedodržení doporučení 

se přistupuje k dalším krokům, včetně možnosti uvalení sankcí (Evropská komise, Pakt o 

stabilitě a růstu [ online ]). 

Poslední revize Paktu o stabilitě a růstu proběhla na návrh Komise v roce 2005. 

Hlavními cíli bylo více se zaměřit na ekonomický vývoj jednotlivých členských států a vytvořit 

silnější systém zabezpečení udržitelných veřejných financí (Europa, Summaries of EU 

legislation, Stability and Growth Pact [ online ]). 
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V průběhu krize vyplula na povrch výrazná rizika v systému řízení na mezinárodních a 

evropských finančních trzích (EUR-lex, Driving European Recovery [ online ]). Bylo odhaleno, 

že mnohé z členských států nedodržují stanovená pravidla pro provádění „zdravých“ 

hospodářských politik orientovaných na konkurenceschopnost. To se týkalo zejména Řecka a 

Irska, kde se dostaly do značných problémů veřejné finance, čímž došlo i k ohrožení eura. 

Opatření proto musela být vytvářena tak, aby se těmto nedostatkům a dalším chybám 

v budoucnu předcházelo. EU musela jednat „rychle a rozhodně, aby posílila stabilizaci 

v krátkodobém horizontu“. Proto Parlament, Rada a Komise v průběhu roku 2010 

spolupracovaly na vytvoření režimu posíleného dohledu. Reforma by měla být založena na 

zásadách odpovědnosti, integrity, transparentnosti a konzistenci. V květnu 2010 byl Komisí 

navržen „balíček opatření za účelem posílení Paktu o stabilitě a růstu a rozšíření dohledu“, 

který by sloužil ke včasnému odhalování narůstajících rozdílů, na jejichž základě by byly těm 

členským státům, kterých by se to týkalo, doporučována opatření pro nápravu. Za 

nedodržování by státům hrozily sankce. Prostřednictvím „evropského semestru“ by měla být 

umožněna lepší koordinace přípravy vnitrostátních rozpočtů a národních programů reforem. 

Bylo schváleno, že od roku 2011 bude každý členský stát předkládat Komisi svůj program 

stability a konvergenční program pro kontrolu, zda jsou v souladu s pravidly Paktu o stabilitě 

a růstu. Evropský semestr by měl v praxi sjednotit procesy v rámci Paktu o stabilitě a růstu 

s hlavními směry hospodářských politik. Cílem toho kroku by mělo být vytvoření 

integrovanějšího přístupu k vytváření státních rozpočtů (Evropská komise, Souhrnná zpráva 

2010: 7, 8, 12, 132 [ online ]; EUR-lex, Driving European Recovery [ online ]). 

 

4.2.1.2 Strukturální fondy EU 

„Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a 

sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke 

snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.“ (Fondy 

EU: Informace o fondech EU [ online ]). 

Jedním z fondů EU je Evropský sociální fond (ESF). Ten se spolu s Evropským fondem 

pro regionální rozvoj řadí mezi tzv. strukturální fondy. Třetím fondem EU je Fond soudržnosti 

(Fondy EU: Informace o fondech EU [ online ]). 
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„ESF je klíčovým nástrojem pro realizaci Evropské strategie zaměstnanosti. Jeho 

hlavním posláním je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního 

začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. 

ESF pomáhá členským zemím EU k dosažení plné zaměstnanosti, zvyšování kvality a 

produktivity práce, pomáhá podporovat přístup znevýhodněných osob na trh práce a snižovat 

národní, regionální a lokální rozdíly v zaměstnanosti. V programovém období 2007 – 2013 

bude ESF také podporovat institucionální a administrativní kapacitu, to znamená dobré 

fungování institucí, veřejné správy a veřejných služeb, které je jedním ze základních prvků 

Lisabonské strategie“ (MPSV a ESF v ČR, OP LZZ: 4 * online ]; obsahově rovněž Golinowska, 

Hengstenberg, Zukowski 2009: 59, 302). 

Požadavky členských států na financování prostřednictvím fondů EU jsou definovány 

v tzv. operačních programech. Jedná se o strategické dokumenty, které jsou vyjednávány za 

spolupráce s Komisí. Obecně by se operační programy daly charakterizovat jako průnik 

priorit hospodářské politiky a politiky sociální soudržnosti EU a individuálních zájmů 

členských států (Fondy EU: Informace o fondech EU [ online ]). 

 

 

4.2.2 ČR jako členský stát EU 

Stejně jako ostatní členské státy, má ČR vůči EU určité závazky. Týkají se zejména 

plnění společných priorit EU platných pro všechny členské státy.  

Při tvorbě opatření na modernizaci trhu práce, sociální politiky a politiky 

zaměstnanosti Česká republika postupuje v souladu s principem flexicurity. Zaměřuje se na 

implementaci všech čtyř komponent flexicurity: modernizace pracovněprávních vztahů, 

aktivní politiky služeb zaměstnanosti, funkční mobility pracovní síly, modernizace systémů 

sociálního zabezpečení (Portál MPSV, NPR 2008 – 2010: 62 [ online ]). 

Hlavním aktérem v oblasti politiky zaměstnanosti ČR je Ministerstvo práce a 

sociálních věcí. MPSV má hlavní úlohu při vyjednávacích procesech s EU, a to v otázce 

sestavování, koordinace a podpory programů a dalších různých projektů na zlepšování stavu 

zaměstnanosti. Ty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, který tak pomáhá 

zajišťovat ČR efektivní implementaci všech priorit a cílů, které jsou v programech a 
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projektech zahrnuty. „Prostředky ESF jsou v roce 2010 čerpány na základě operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) programovacího období 2007 – 2013“ 

(MPSV ČR, Analýza vývoje 2010: 59, 60 [ online ]). 

Příspěvek realizovaných programů k pokroku Lisabonské strategie popisuje Česká 

republika a další členské státy v každoročních výročních zprávách. Ty jsou pak zahrnuty v tzv. 

Stratgických zprávách EU, ve kterých Komise, na základě prozkoumání přínosu jednotlivých 

států, uvádí doporučení, jak by jednotlivé národní programy měly být upraveny, aby dosáhly 

větší efektivnosti (Portál MPSV, NPR 2008 – 2010: 80 [ online ]). 

 

4.2.2.1 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Nejdůležitějším a nejvíce využívaným programem v České republice zacíleným na 

podporu zaměstnanosti je OP Liské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).  

 „Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost se zaměřuje na aktivity spojené 

s realizací Evropské strategie zaměstnanosti. Jeho hlavním posláním je rozvíjení 

zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných 

příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů“ (České předsednictví v Radě 

EU, Služby zaměstnanosti a trhu práce: 15 [ online ]). 

Pro lepší orientaci v cílech a prioritách operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost jsem vytvořila model zahrnující všechny složky programu a ilustrující jejich 

rozložení do jednotlivých specificky změřených skupin: 
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SCHÉMA 1: Cíle a priority Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

 

 

Zdroj: MPSV a ESF v ČR, OP LZZ: 75 [ online ] 

 

OP LZZ vychází z jednoho hlavního obecného cíle, kterým je „Zvýšení zaměstnanosti a 

zaměstnatelnosti lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU“. Tento globální cíl je 

rozdělen do pěti specifických cílů, které jsou realizovány prostřednictvím prioritních os. 

Řízení činnosti všech projektů uskutečněných v rámci jednotlivých cílů má na starosti 

MPSV. Já jsem se zaměřila na představení prvních dvou cílů a jejich priorit, jelikož ty se přímo 

dotýkají otázek zaměstnanosti. 

První specifický cíl „Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů“ je zaměřen 

na předcházení nezaměstnanosti. Klade důraz na investování do lidských zdrojů ze strany 

podniků a organizací, které by mělo zahrnovat rozvoj odborných znalostí, kompetencí a 

rozšiřování kvalifikace zaměstnanců v návaznosti na požadavky trhu práce. K tomu by mělo 

pomoci i zvýšení rozsahu a účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti. Cílové skupiny by měly 

být tvořeny zaměstnanci podniků působících v oborech, které procházejí restrukturalizací a 



Bakalářská práce 
 

~ 37 ~ 
 

jejichž zaměstnanci jsou ohrožení nezaměstnaností, a vzdělávací instituce, jejichž úkolem je 

posilovat sociální dialog v oblasti profesního vzdělávání, rekvalifikace a odborné praxe 

(Portál MPSV, OP LZZ [ online ]). 

 V rámci prioritní osy Adaptabilita jsou realizovány dvě oblasti podpory. První z nich je 

„Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, pod kterou byly v ČR 

realizovány dva programy – Školení je šance a Vzdělávejte se (MPSV ČR, Analýza vývoje 

2010: 60, 61 [ online ]). 

Druhou oblastí podpory je „Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů 

restrkutralizovaných podniků“, v jejímž rámci jsou v ČR realizovány „regionální individuální 

projekty“, jako je například projekt RESTART (MPSV ČR, Analýza vývoje 2010: 62 [ online ]). 

Hlavním cílem projektů v rámci této oblasti podpory je „podchycení zaměstnanců 

před tím, než s nimi zaměstnavatel rozváže pracovní poměr z organizačních důvodů. Podpora 

v rámci projektů má napomoci jejich dalšímu osobnímu a profesnímu rozvoji prostřednictvím 

širokého spektra poradenských a vzdělávacích aktivit. Získaný kvalifikační profil by měl 

přispět ke snadnějšímu nalezení nového pracovního uplatnění na trhu práce, případně 

zahájení samostatné výdělečné činnosti“. (MPSV ČR, Analýza vývoje 2010: 62 [ online ]). 

Více o projektech Vzdělávejte se, Školení je šance a RESTART je v kapitole o 

konkrétních opatřeních na zmírňování dopadů krize realizovaných v ČR. 

Druhý specifický cíl „Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti“ 

vyzdvihuje významnou roli aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) při začleňování osob na trh 

práce. Mezi její nástroje patří podpora služeb zaměstnanosti, jejichž cílem je zařazení 

nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání do programů APZ (za pomoci poradenských aktivit, 

školení, rekvalifikací, odborné praxe, krátkodobých pracovních příležitostí apod.). Cílovou 

skupinou těchto opatření jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání. Aktivity určené k dosahování 

tohoto cíle zahrnují zprostředkování zaměstnání, poradenské činnosti, rekvalifikace, 

vytváření nových pracovních míst, podporu veřejně prospěšných prací a krátkodobých 

pracovních příležitostí či podporu pružných forem zaměstnání, jako je např. zkrácený úvazek 

(Portál MPSV, OP LZZ [ online ]). 

V rámci prioritní osy Aktivní politika trhu práce je stanovena oblast podpory „Posílení 

aktivních politik zaměstnanosti. Pod touto oblastí podpory jsou realizovány tři národní 
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individuální projekty: „Veřejně prospěšné práce“, „Rekvalifikace a poradenství“, 

„Společensky účelná pracovní místa“. Na těchto projektech spolupracují úřady práce spolu 

s MPSV. Jejich cílem je zaměřit se na jednotlivé nástroje APZ. „V rámci této oblasti podpory 

předkládají úřady práce regionální individuální projekty. Akcentují v nich problematiku 

daného regionu, a z tohoto důvodu mají možnost vybrat do svých projektů potřebnou paletu 

nástrojů a opatření APZ. Jedná se o různé typy motivačních aktivit, poradenství pro uplatnění 

na trhu práce, přípravu na rekvalifikace, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání apod. RIP 

jsou zaměřeny zejména na cílové skupiny osob nad 50 let, mladých bez vzdělání, dlouhodobě 

a opakovaně nezaměstnaných, osob se zdravotním postižením, osob s nízkou kvalifikací 

apod.“ (MPSV ČR, Analýza vývoje 2010: 63 [ online ]). 

Druhou oblastí podpory je „Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb 

zaměstnanosti a jejich rozvoj“. V rámci této oblasti probíhá realizace následujících 

systémových individuálních projektů (SIP): 

 „Zvýšení efektivnosti systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením v 

ČR“, 

 „Call centrum služeb zaměstnanosti“, 

 „Rozvoj služeb a spolupráce ÚP se zaměstnavateli v měnících se podmínkách na trhu 

práce (SeZam)“, 

 „Předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce (Prekv TP)“, 

 „Rozvoj Národní soustavy povolání a sektorových rad jako nástroje 

zaměstnavatelů k ovlivňování RLZ v ČR (NSP II)“, 

 „Vzdělávání zaměstnanců služeb zaměstnanosti (UPRATE II)“ 

(MPSV ČR, Analýza vývoje 2010: 64 [ online ]). 
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55  MMeettooddyy  ssbběěrruu  aa  aannaallýýzzyy  ddaatt    

 

5.1 Analýza dokumentů 

Klíčovou strategií zkoumání, kterou jsem použila při tvorbě své práce, byla analýza 

dokumentů. Její výhodou je, že data nejsou vystavena chybám nebo zkreslením, jež mohou 

nastat při uskutečňování rozhovorů, pozorování, měření nebo testování. Svoji roli při výběru 

dokumentů však hraje subjektivita výzkumníka. Ta však již neovlivňuje informace obsažené 

ve vybraných dokumentech (Hendl 2005: 132). 

Data jsem získávala a zpracovávala dle postupu, který doporučuje Hendl (2005: 132): 

1. „Začíná se definicí výzkumné otázky.“ 

 Výzkumné otázky, které navazují na stanovené výzkumné cíle, jsem 

definovala v samostatné kapitole na začátku práce. 

2. „Definuje se to, co se bude považovat za dokument. Podle této definice se bude 

postupovat určitým způsobem při sběru dokumentů. Snažíme se vyhledat všechny 

relevantní dokumenty.“ 

 Za dokument o činnostech EU a ČR jsem považovala články, zprávy, 

prohlášení, rozhodnutí, nařízení, návrhy opatření a další oficiální 

dokumenty vydané kompetentními, legislativně či správně činnými 

orgány, tiskové zprávy a informace publikované na webových stránkách 

zainteresovaných institucí. 

 Pro získání výchozích dokumentů jsem si zvolila následující postup: 

- definování souboru klíčových slov: ekonomická (finanční, 

hospodářská) krize, reakce na krizi, návrhy v době krize, 

protikrizová opatření, snižování dopadů krize, plán obnovy, politika 

zaměstnanosti, změny politiky zaměstnanosti, opatření 

(doporučení) politiky zaměstnanosti, podpora (stimulace, 

zvyšování) zaměstnanosti, ochrana zaměstnaných, snižování 

(eliminace) nezaměstnanosti a další kombinace pojmů, vše rovněž 

v anglickém znění; 
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- tyto klíčové pojmy, jejich spojení a různé kombinace jsem zadávala 

na webových stránkách Evropské unie, Evropské Komise, Rady 

evropské unie, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Vlády ČR; 

- zaznamenávala jsem si výsledky vyhledávání a buď přímo, nebo 

vzájemným odkazováním jsem došla k výchozímu objemu 

dokumentů, který tvořilo celkem 112 zdrojů. 

3. „Provádí se pramenná kritika (externí a interní posouzení dokumentů).“ 

 Po nalezení dokumentů jsem přistoupila k jejich posuzování. Vyhledávala 

jsem, zda obsahují pro mě potřebné a užitečné informace. Nakonec jsem 

jejich počet zredukovala a ponechala si pouze ty z nich, které jsem 

zhodnotila jako relevantní k mému tématu. Ve své práci jsem využila 42 

dokumentů týkajících se reakcí na ekonomickou krizi. 

4. „Následuje interpretace dokumentů zaměřená na hledání odpovědi na položené 

otázky a vypracování zprávy.“ 

 Konečnou fází bylo detailní zkoumání dokumentů, utřídění získaných 

informací a jejich prezentace v textu. 
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66  RReeaakkccee  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee  nnaa  pprroobbííhhaajjííccíí  eekkoonnoommiicckkoouu  kkrriizzii  

 

„Finanční krize, která začala v roce 2007 na americkém trhu s hypotečními úvěry nízké 

bonity, vyvolala velké a rostoucí otřesy světového finančního systému a v září (myšleno 2008 

– pozn. autorky) zasáhla evropské trhy. V Evropské unii byla okamžitě přijata mimořádná 

opatření s cílem vypořádat se s dopadem finanční krize na evropská hospodářství. Komise od 

počátku krize vyzývala členské státy, aby řešily naléhavé problémy ve finančním odvětví 

prostřednictvím koordinovaného účinného jednání spíše než rozptýlenými mimořádnými 

opatřeními na vnitrostátní úrovni“ (Evropská komise, Souhrnná zpráva 2008: 11 [ online ]). 

Hlavním aktérem přípravy reformy finančního systému a opatření vedoucích ven 

z krize se stala Evropská komise. Ta ihned na začátku krize přijala závazek, že bude pomáhat 

členským státům a zároveň podnikat kroky zacílené na zmírňování dopadů krize ve finančním 

sektoru, a to vše v souladu s Paktem o stabilitě a růstu (Evropská komise, Souhrnná zpráva 

2008: 11, 31 [ online ]). 

Krize poukázala na to, že koordinovaný přístup v oblasti vytváření a provádění politik 

může přinést významné výsledky. Rovněž byla zdůrazněna provázanost výkonnosti 

hospodářství a stavu zaměstnanosti členských států (Úřední věštník EU, Rozhodnutí Rady 

z 21. 10. 2010 [ online ]). Z toho důvodu byla přijímána opatření jak na posílení finančního 

sektoru a ekonomiky jako celku, tak na udržení a podporu zaměstnanosti. Kvůli provázanosti 

těchto oblastí i ve své práci představuji některá makroekonomická opatření, ovšem hlavní 

důraz je stále kladen na oblast mikroekonomickou, na zaměstnanost. 
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Mezi hlavní témata, která se v otázce podpory ekonomického růstu a zaměstnanosti 

objevovala, patřila následující: 

 

TABULKA 1: Hlavní oblasti zájmu v otázce podpory ekonomického růstu a zaměstnanosti 

Ekonomika Zaměstnanost 
Prioritou zajištění stabilního finančního 
systému – posílení a reforma finančních 

institucí 
 

Vytváření pracovních míst 

Protikrizová opatření pro bankovní sektor 
 

Podpora mobility 

Státní podpora 
 

Zvýšení přístupu k zaměstnání 

Podporovat konkurenceschopnost – investice 
do oborů a dovedností odpovídajících 

budoucím potřebám 
 

Udržení lidí v pracovním procesu – práce na 
zkrácený úvazek (zkrácenou pracovní dobu) 

v kombinaci s rekvalifikací 

Stimulovat kupní sílu, podporovat poptávku 
 

Zlepšování dovedností 

Modernizace systémů sociální ochrany 

Zlepšování služeb zaměstnanosti – poradenství, 
školení, pomoc při hledání zaměstnání 

 
Pracovní pobídky, účinné APZ 

 

Kombinované 

Podpora malých a středních podniků pro tvorbu nových pracovních míst – snižování 
administrativní zátěže 

Zdroj: kapitola 6 této práce 

 

Hlavní témata, na které se EU v protikrizových opatřeních zaměřovala, odpovídala 

prioritám definovaným Lisabonskou strategií a jejím pilířem pro zaměstnanost, Evropskou 

strategií zaměstnanosti. Rovněž se tyto priority objevovaly v operačních programech 

zacílených na tvorbu opatření pro stimulaci zaměstnanosti – v ČR OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost. 
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Z uvedených oblastí zájmu vycházela konkrétní opatření na podporu finančního 

sektoru a oblasti zaměstnanosti. Jejich chronologický přehled je níže: 

SCHÉMA 2: Chronologický přehled reakcí EU na ekonomickou krizi (2007 – 2010) 
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Prvotní reakce na vzniklou americkou krizi se v Evropě objevily již v roce 2007. V říjnu 

tohoto roku Komise přijala závěry, jejichž primárním cílem bylo zaměřit se na nápravu slabin 

finančního systému, které byly krizí odhaleny (Evropská komise, Souhrnná zpráva 2008: 30 [ 

online ]). 

O rok později, v září roku 2008, začala krize pronikat i na evropský trh. Hlavní 

prioritou byl stále finanční sektor. Zajištění stabilního finančního systému bylo vnímáno jako 

nejpodstatnější krok k udržitelnému oživení ekonomiky. V návaznosti na tyto potřeby 

zvěřejnila v říjnu 2008 Rada pokyny určené členským státům týkající se opatření přijatých 

k posílení a reformě finančních institucí zasažených finanční krizí (Evropská komise, 

Souhrnná zpráva 2008: 31 [ online ]; (EUR-lex, Driving European Recovery [ online ]). 

12. 10. 2008 se konal summit eurozóny v Paříži, na němž byla přijata prohlášení 

k akčnímu plánu. 29. 10. 2008 vydala Komise sdělení „Od finanční krize k vzestupu: evropský 

akční rámec“. Sdělení obsahovalo návrh akčního plánu, jehož cílem byla „podpora 

hospodářské činnosti v souvislosti se zpomalením hospodářského růstu v Evropě“. Návrh byl 

zaměřen na tři oblasti: vymezit novou strukturu finančních trhů v EU, řešit dopady krize na 

reálnou ekonomiku a formulovat globální odpověď na finanční krizi (Evropská komise, 

Souhrnná zpráva 2008: 11, 35 [ online ]). 

V návaznosti na toto sdělení byl sestaven Plán evropské hospodářské obnovy (dále 

PEHO), který byl předložen k posouzení dne 26. 11. 2008 (Evropská komise, Souhrnná zpráva 

2008: 11, 35 [ online ]). Byla v něm zkombinována vnitrostátní opatření s opatřeními na 

úrovni EU (Evropská komise, Plán na nastartování ekonomiky [ online ]). PEHO byl vytvořen 

v souladu s principy Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost a Paktu o stabilitě a růstu. 

Byly vymezeny dva hlavní pilíře: 

 „injekce do hospodářství vedoucí ke stimulaci kupní síly, podpoře poptávky a stimulaci 

důvěry“ – tato injekce byla představována rozpočtovým stimulem ve výši 200 miliard 

EUR (přibližně 1,5% HDP EU), z nichž 170 miliard bylo tvořeno příspěvky ze státních 

rozpočtů členských států a 30 miliard z rozpočtu EU a Evropské investiční banky; 

 potřeba „přímého krátkodobého opatření na posílení dlouhodobé 

konkurenceschopnosti Evropy“, tvořená komplexním programem k přímému opatření 
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v podobě tzv. chytrých investic, tj. investic do oborů a dovedností odpovídajících 

budoucím potřebám 

 (Evropská komise, Souhrnná zpráva 2008: 35 [ online ]). 

Plán byl tvořen z velké části politikami trhu práce. V souladu s dlouhodobou strategií 

EU o reformě trhu práce stanovil tři priority: 

 udržet zaměstnanost, vytvářet pracovní místa a podporovat mobilitu, 

 zlepšit dovednosti a sladit je s potřebami trhu práce, 

 zvýšit přístup k zaměstnání a podporovat domácnosti 

(European Commission, EIE 2010: 75, 76 [ online ]). 

 

Stěžejní body PEHO byly schváleny na zasedání Evropské rady ve dnech 11. a 12. 

prosince 2008 (Evropská komise, Souhrnná zpráva 2008: 11 [ online ]).  

Snahy o dosažení priorit PEHO byly vedle počátečního balíčku zároveň finančně 

podporovány Evropskými strukturálními fondy a Evropským globalizačním fondem 

(European Commission, EIE 2010: 76 [ online ]). Každý stát měl využít podpory v rámci PEHO 

tam, kde to nejvíce potřeboval a Komise měla na realizaci podpor v jednotlivých členských 

státech dohlížet (Evropská komise, Plán na nastartování ekonomiky [ online ]). 

V souladu s PEHO vydala v prosinci 2008 Komise „Přechodný rámec pro opatření 

státní podpory“, který poskytoval členským státům dodatečné možnosti, jak čelit „dopadům 

omezení dostupnosti úvěrů na reálnou ekonomiku“. Rovněž byl přijat návrh na zkvalitnění 

fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (dále EFG), jež rozšiřuje 

zaměření EFG na osoby, které ztratily své zaměstnání v důsledku ekonomické krize (Evropská 

komise, Souhrnná zpráva 2008: 35, 93 [ online ]). EFG se stal nástrojem pro zmírňování 

sociálních dopadů krize (Evropská komise, Souhrnná zpráva 2009 – 18 [ online ]). 

V průběhu roku 2009, posílila iniciativa Small Business Act, která byla přijata v rámci 

PEHO v prosinci roku 2008. Tato iniciativa, představuje souhrn opatření, jež mají podporovat 

malé a střední podniky v tom smyslu, aby se mohly rozšiřovat a vytvářet nová pracovní 

místa. V letech 2008 – 2010 byly v rámci této inicativy podniknuty kroky na snížení 

administrativní zátěže, aby se usnadnil přístup podniků k financování. Členské státy se 
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zavázaly ke zkrácení doby a snížení nákladů při podnikání. Podpora cílená na podniky je 

důležitá, jelikož malé a střední podniky „tvoří více než 99 % podniků v Evropě a zaměstnávají 

více než 90 milionů lidí. Jsou motorem našeho hospodářství a musí si proto zachovat svoji 

sílu, konkurenceschopnost a inovativnost“ (Evropská komise, Souhrnná zpráva 2009 – 16 [ 

online ]; Evropská komise, Small Business Act [ online ]).  

V březnu roku 2009 bylo přijato sdělení s názvem „Urychlení oživení evropské 

ekonomiky“ (Evropská komise, Souhrnná zpráva 2009 – 11 [ online ]). Dospělo se ke shodě, 

že po implementaci opatření z PEHO, bylo zapotřebí přejít k dalším krokům, které by vedly 

k maximalizaci již přijatých opatření. Sdělení vyzývalo k nutnosti větší koordinace již přijatých 

opatření, aby bylo zajištěno, že se dosáhne co nejefektivnější pomoci podnikům a 

domácnostem v celé Evropě (EUR-lex, Driving European Recovery [ online ]). 

7. května 2009 se konal v Praze summit o zaměstnanosti. Jednalo se o konkrétních 

opatřeních, která měla být přijata na udržení zaměstnanosti v krátkodobém horizontu a 

vytváření pracovních míst v horizontu dlouhodobém. Opatření využívala financování 

vnitrostátní a z prostředků Evropského sociálního fondu a byla zaměřena na zvyšování 

úrovně dovedností a kvalifikace pracovníků, často v kombinaci se zkrácenou pracovní dobou 

(Evropská komise, Souhrnná zpráva 2009 – 17 [ online ]). 

Bylo navrženo následujích deset opatření:  

 „Udržet pokud možno co nejvíce lidí na jejich pracovních místech 

prostřednictvím dočasného přizpůsobení pracovní doby v kombinaci 

s rekvalifikací a s podporou veřejného financování (včetně financování 

z Evropského sociálního fondu). 

 Podpořit podnikání a vytváření pracovních míst, například snížením 

nemzdových nákladů na práci a omezením flexikurity. 

 Zlepšit účinnost vnitrostátních služeb zaměstnanosti poskytováním 

intenzivního poradenství, školení a vyhledávání práce v prvních měsících 

nezaměstnanosti, zejména pro mladé nezaměstnané. 

 Do konce roku 2009 podstatně rozšířit možnosti vysoce kvalitního učňovského 

vzdělávání a stáží. 
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 Podporovat trhy práce přístupné všem prostřednictvím zajištění pracovních 

pobídek, účinných aktivních politik na trhu práce a modernizace systémů 

sociální ochrany, což rovněž vede k lepší integraci znevýhodněných skupin, 

včetně pracovníků s nízkou kvalifikací, migrujících pracovníků a zdravotně 

postižených osob. 

 Zlepšovat dovednosti na všech úrovních prostřednictvím celoživotního 

vzdělávání a poskytnout všem absolventům škol dovednosti potřebné k tomu, 

aby si byli schopni najít pracovní místo.  

 Použít pracovní mobilitu k dosažení co nejlepšího souladu mezi nabídkou a 

poptávkou práce. 

 Nacházet pracovní příležitosti, určit požadavky na pracovní dovednosti a lépe 

předvídat poptávku po nich, aby bylo možné správně nastavit nabídku v 

oblasti vzdělání a odborné přípravy. 

 Pomáhat nezaměstnaným a mladým lidem začít své vlastní podnikání, např. 

poskytnutím školení na podporu podnikání a počáteční kapitál, nebo snížením 

či zrušením daňové povinnosti v začátku podnikání.  

 Předvídat a řídit restrukturalizaci prostřednictvím učení se jeden od druhého a 

výměny osvědčených postupů“ 

(Europa, Press releases RAPID, Summit EU o zaměstnanosti [ online ]). 

 

Návrhy těchto opatření se poté objevily ve společném sdělení „Společný závazek 

v oblasti zaměstnanosti“ z června 2009 (Evropská komise, Souhrnná zpráva 2009 – 17 [ 

online ]). Sdělení se věnuje i financování navržených opatření. Uvádí, že EU má k dispozici 19 

miliard EUR z plánovaných výdajů ESF a rozpočtu EU, což považuje za dostatečný rozpočet, 

tudíž spolufinancování členskými státy by v období 2009 – 2010 nemělo být potřeba (Europa, 

Press releases RAPID, Summit EU o zaměstnanosti [ online ]). 

V červenci roku 2009 Komise navrhla „novou facilitu mikrofinancování“, která by 

měla poskytovat mikroúvěry malým podnikům a lidem, kteří ztratili své zaměstnání a chtěli 

by si založit svůj vlastní malý podnik (Evropská komise, Souhrnná zpráva 2009 – 18 [ online ]). 
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Tento návrh byl přijat v březnu roku 2010 a schválen o pár měsíců později, v září roku 2010 

(více v následující kapitole o konkrétních opatřeních EU).  

V červnu roku 2010 byla zjednodušena pravidla pro čerpání financování ze 

strukturálních fondů EU pro urychlení uvádění přijatých programů do praxe (Evropská 

komise, Souhrnná zpráva 2010: 32 [ online ]). 

Financování EU bylo po celou dobu krize zaměřeno zejména na vytvoření co 

největšího počtu pracovních míst, na udržení lidí v pracovním procesu díky odborné přípravě. 

V této souvislosti Komise zavedla přizpůsobení pravidel financování – příkladem byl 

například program ProAct, který se zaměřoval na poskytnutí alternativních opatření 

k propouštění zaměstnanců, a to na podporu práce na zkrácený úvazek v kombinaci 

s rekvalifikací. Pro tyto účely byla z Evropského sociálního fondu vyčleněna částka ve výši 40 

milionů EUR (Evropská komise, Souhrnná zpráva 2009 – 17 [ online ]).  

V období od října 2008 do července 2010 byla schválena protikrizová opatření pro 

bankovní sektor v členských státech v celkové výši 4589 miliard EUR. EU dospěla k závěru, že 

jakmile dojde k obnovení ekonomiky a stabilizaci růstu, je třeba zahájit „ústupovou strategii“ 

a omezit podporu ve všech státech EU, jelikož ekonomiky států neposílí svoji dynamiku a 

konkurenceschopnost, pokud budou příliš spoléhat na státní podporu (Evropská komise, 

Souhrnná zpráva 2010: 15 [ online ]). 

Pro další desetiletí byla navržena strategie Evropa 2020. Ta byla formována od roku 

2009. Přijata byla na zasedání Rady dne 17. června 2010 jako reakce na výzvu, „kterou 

představuje posun v orientaci politik od krizového řízení směrem k zavádění střednědobých až 

dlouhodobých reforem podporujících růst a zaměstnanost a zajišťujících udržitelnost 

veřejných financí“ (Evropská komise, Souhrnná zpráva 2010: 22, 35 [ online ]; Evropská rada, 

Závěry: 2 [ online ]). 

Strategie 2020 umožní EU „vyjít z krize v silnější pozici a nasměrovat její hospodářství 

k inteligentnějšímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění, doprovázenému vysokou 

mírou zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti“ (Úřední věštník EU, Rozhodnutí 

Rady z 21. 10. 2010 [ online ]). 
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K dosažení tohoto záměru je však zapotřebí ozdravit veřejné finance, zpřísnit finanční 

dohled a podporovat otevřené světové trhy. Jedině tak je možné docílit vyšší zaměstnanosti 

a odstranit základní příčiny krize (Evropská komise, Souhrnná zpráva 2010: 22, 35 [ online ]). 

 

 

6.1 Konkrétní opatření přijatá v EU na podporu zaměstnanosti 

Jak jsem již zmínila, role EU v oblasti vytváření a implementace opatření je zejména 

regulativní. Na úrovni EU vznikají ve většině doporučení, jaká opatření by měly jednotlivé 

členské státy zavádět. Větší přínos EU můžeme spatřovat spíše v otázce financování či 

spolufinancování jednotlivých kroků na úrovních členských států, rovněž opatření, která EU 

na podporu zaměstnanosti zavedla, jsou zaměřena na poskytování prostředků. V oblasti 

financování je však role EU omezena objemem zdrojů, které může na podporu vynaložit. 

Konkrétní opatření, která byla realizována na podporu zaměstnanosti a tím pádem 

odvrácení masové nezaměstnanosti, lze rozdělit na ta, která byla přijata na úrovni členských 

států a ta, která byla zavedena některými podniky. Na úrovni členských států se jedná 

zejména o zavedení nebo rozšíření zkrácených pracovních úvazků, posílení opatření na 

podporu snadnějšího přechodu do nového zaměstnání a zvýšení sociální ochrany – rozšíření 

dávek v nezaměstnanosti a posilování ostatních dávek. I mnoho firem zvolilo propouštění 

zaměstnanců až jako jednu z posledních možností a zavedlo škálu alternativních opatření. 

Nejrozšířenějším z těchto opatření bylo zkrácení pracovní doby doplněné o poskytování 

školení. Další byly kroky jako snižování pracovních nákladů (zmrazení nebo snižování platů, 

snížení sociálních příspěvků zaměstnavatelů), placené/neplacené přerušení pracovní kariéry, 

úpravy v objemu a struktuře zaměstnanosti (přechod na částečný úvazek, samostatnou 

výdělečnou činnost). Mnoho z těchto opatření pokračuje i nadále, i když v menším rozsahu, 

než tomu bylo v době vrcholu krize na počátku roku 2009 (European Commission, EIE 2010: 

40 [ online ]; EUR-lex, Driving European Recovery [ online ]). 

Obecně by se dalo zkonstatovat, že se aktéři evropského trhu práce snažili najít jiná 

řešení než jen zredukování zaměstnanosti.  
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Nyní přejdu k představení konkrétních opatření na podporu zaměstnanosti, která byla 

v průběhu krize realizována. Zaměřila jsem se na ta nejvýznamnější. Opatření jsem rozdělila 

do dvou skupin, a to na kroky implementované na úrovni EU – Evropský fond pro 

přizpůsobení se globalizaci, nástroj mikrofinancování Progress a na opatření členských států 

– zkrácení pracovní doby, dočasné náhrady mezd a snižování nemzdových nákladů.  

 

6.1.1 Opatření realizovaná na úrovni EU  

6.1.1.1 Revidovaný Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen EFG) byl vytvořen nařízením 

Evropského parlamentu a Rady zde dne 20. prosince 2006. Jeho cílem bylo podporovat ty 

pracovníky, kteří byli propuštěni v důsledku strukturálních změn světového obchodu 

způsobených globalizací. V červenci 2008 Komise předložila první návrhy na změny EFG, 

jejichž obsahem bylo zejména posílení vlivu na tvorbu nových pracovních míst a odbornou 

přípravu. Po zasažení evropského trhu ekonomickou krizí vyvstala nutnost EFG zrevidovat 

(EUR-lex, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 [ online ]).  

Novela nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci, která je součástí 

Evropského plánu hospodářské obnovy, byla schválena 16. 4. 2009 Výborem Evropského 

parlamentu pro zaměstnanost a sociální otázky (České předsednictví v Radě EU: Dohoda o 

EGF [ online ]). 

Nově nastavená pravidla by měla pomáhat při zmírňování dopadů současné krize na 

ekonomiku a trhy práce Evropské unie, měla by efektivněji podporovat pracovníky, kteří se 

v důsledku globalizace stali nadbytečnými a především by měla rozšířit rámec pokrytí 

fondem i na ty, kteří byli propuštěni v důsledku ekonomické krize. Jejich cílem je zjednodušit 

postup potřebný k získání možnosti čerpání z fondu (České předsednictví v Radě EU: Dohoda 

o EGF [ online ]). 

Základní změny spočívají ve snížení limitu pro podání žádosti o pomoc z EGF z 1000 

na 500 propuštěných osob v jednom podniku, v prodloužení doby poskytování příspěvku z 12 

na 24 měsíců a ve zvýšení míry financovaných akcí pro propuštěné zaměstnance. „Peníze 

z fondu mohou být použity na rekvalifikace zaměstnanců a projekty celoživotního vzdělávání, 
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na podporu jejich mobility nebo poradenství při hledání zaměstnání a při přechodu na 

soukromé podnikání“ (České předsednictví v Radě EU: Dohoda o EGF [ online ]). 

V roce 2009 poskytl fond částku ve výši 52,3 milionu EUR a pomohl tím přibližně 11 

tisícům pracovníků (Evropská komise, Souhrnná zpráva 2010 [ online ]). 

 

6.1.1.2 Evropský nástroj mikrofinancování Progress 

Další z opatření je zacílené na podporu samostatné výdělečné činnosti a podnikání. 

Jedná se o mikrofinancování Progress, přijaté v rámci nové „European Microfinance Facility“ 

v březnu 2010. „Tato nová iniciativa posílí podnikání a sociální ekonomiku v Evropě. Pomůže 

vytvářet pracovní místa a především má pomoci zranitelným skupinám nalézt alternativní 

cesty z nezaměstnanosti“ (EU bookshop, Mikrofinancování Progress [ online ]). 

Pomocí tohoto nástroje jsou poskytovány mikroúvěry do 25.000 EUR lidem, kteří 

kvůli nástupu ekonomické krize ztratili své zaměstnání a chtějí si založit svůj vlastní podnik, 

nebo je rovněž určen pro ty, kteří si chtějí více rozšířit svůj stávající malý podnik. Počáteční 

rozpočet byl stanoven na 100 miliónů EUR na období 2010 – 2013, ten ale může být navýšen 

na více než 500 miliónů EUR, a to za pomoci mezinárodních finančních institucí, hlavně 

Evropské investiční banky (European Commission, EIE 2010: 86 – 88 [ online ]; Evropská 

komise, Souhrnná zpráva 2010 [ online ]). 

Mikrofinancování Progress nefinancuje přímo podnikatele, ale poskytovatelům 

mikropůjček umožňuje, aby jim půjčovali více, a to prostřednictvím záruk, kterými se podílí 

na možném riziku ztráty a poskytnutím finančních prostředků s cílem zvýšení mikroúvěru. 

Správu tohoto nástroje zajišťuje Evropský investiční fond za podpory Evropské komise a 

Evropské investiční banky (EU bookshop, Mikrofinancování Progress [ online ]). 

I když jsou výše zmíněná opatření zacílena na specifické skupiny, je vidět, že podpora 

SVČ je postup, který vytváří nové pracovní pozice hlavně ve střednědobém a dlouhodobém 

horizontu. Podnikání a sebezaměstnávání hrají klíčovou roli ve vytváření malých podniků. Dle 

statistik, 30% OSVČ má své vlastní zaměstnance. Tyto nové firmy tak významně přispívají 

k vytváření pracovních míst a tudíž k naplňování cíle EU dosáhnout většího růstu a většího 

počtu nových pracovních míst (European Commission, EIE 2010: 88 [ online ]). 
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6.1.2 Opatření realizovaná na úrovni členských států 

6.1.2.1 Zkrácení pracovní doby 

Omezení počtu pracovních hodin, či „STWA“ (short time working arrangements), či 

jedním slovem „Kurzarbeit“ je nejvíce využívaným opatřením, které v době krize bylo 

zavedeno. 

Mnoho zaměstnavatelů přistoupilo k tomu, že měnili hlavní pracovní poměr 

zaměstnanců na zkrácený úvazek. Častým jevem přizpůsobování se poklesu poptávky bylo i 

snižování počtu pracovních hodin, což dokládalo snahu firem udržet si své zaměstnance 

s jejich dlouholetými zkušenostmi. Výhodou bylo bezesporu to, že režimy zkrácené pracovní 

doby byly dotované. Zkracování pracovní doby uchránilo Evropu od výrazného sociálního 

dopadu krize. Evropa se tak vyhla prudkému nárůstu nezaměstnanosti, jak tomu bylo v USA. 

Zároveň toto opatření ušetřilo náklady podnikům a propouštění a znovu-přijímání nových 

pracovníků. Hlavním představitelem modelu snižování počtu pracovních hodin je Německo – 

termín Kurzarbeit (European Commission, EIE 2010: 40 – 42 [ online ]; EUR-lex, Driving 

European Recovery [ online ]). 

Omezování v počtu pracovních hodin může být chápáno jako dočasné omezení přijaté 

k udržení existujících zaměstnaneckých poměrů. Snižování počtu pracovních hodin lze 

realizovat dvěma způsoby – buď snížením počtu pracovních hodin, nebo dočasným 

vyřazením. V obou případech zůstává pracovní smlouva v platnosti (European Commission, 

EIE 2010: 78, 79 [ online ]). 

Kurzarbeit však s sebou nese i dvě rizika. Jednak se může stát nepřiměřenou zátěží 

pro státní rozpočet, a to tím, že se do programů zapíší i firmy, které žádné propouštění 

neplánují a budou jen využívat státní příspěvky na náhradu mzdy. Za druhé krácení pracovní 

doby může zachraňovat i zaměstnance na neefektivních pozicích, které se stejně za čas 

ukážou jako nepřínosné a skončí propuštěním (European Commission, EIE 2010: 79 [ online 

]). 

Toto opatření, které má svůj původ v Německu, však bylo využito i v dalších zemích. 

Jako hlavní reakce na krizi bylo aplikováno v Rakousku, Belgii, ČR, Itálii a Slovensku. 

Podstatné však bylo i pro další země – například ve Švédsku, kde před tím možnost jakékoli 

formy zkrácení úvazku či pracovní doby neexistovala, proběhla řada opatření, aby to bylo 
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změněno a mohl tak být počet odpracovaných hodin na osobu snížen (European 

Commission, EIE 2010: 42 [ online ]). 

V těch státech, kde už opatření na zkrácení pracovní doby existovala (např. Belgie, 

Dánsko, Německo, Irsko, Španělsko či Francie), došlo jen k úpravám jejich forem. Modifikace 

byly zaměřeny zejména na snížení nákladů pro zaměstnavatele a/nebo na zvýšení finanční 

podpory – otevření opatření více účastníkům, zjednodušení procesu zápisu do těchto 

opatření (European Commission, EIE 2010: 80 [ online ]). 

V devíti členských státech (Bulharsku, ČR, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Nizozemí, 

Polsku, Slovensku a Slovinsku) byla zavedena dočasná opatření na zkrácení pracovní doby a 

to až do chvíle, kdy opět nastane ekonomický vzestup. Společným jmenovatelem těchto 

opatření byla v souladu s flexicurity veřejná podpora práce na zkrácenou pracovní dobu 

kombinovaná s rekvalifikacemi (European Commission, EIE 2010: 80 [ online ]; EUR-lex, 

Driving European Recovery [ online ]). Propojení zkrácené pracovní doby spolu 

s rekvalifikacemi bylo navrženo jako účinné opatření na Summitu o zaměstnanosti, který se 

konal 7. 5. 2009 v Praze (viz kapitola 6). Zaměstnanci tak dostali možnost využít získaný čas k 

rozšiřování svých znalostí a dovedností, což se řadí mezi priority a cíle, jak dosáhnout růstu a 

oživení ekonomiky. 

 

6.1.2.2 Dočasné náhrady mezd 

Náhrady mezd by měly být primárně zacíleny na nejvíce ohrožené skupiny pracujících 

a měly by být pouze dočasné. Mezi nejohroženější skupiny se v době krize řadí mladí lidé, 

starší nezaměstnaní a dlouhodobě nezaměstnaní. Mladým lidem by toto opatření mohlo 

pomoci usnadnit přechod ze školy na trh práce, což s sebou nese i dlouhodobé vedlejší 

efekty jako je získání návyků na práci. Pro starší nezaměstnané by dočasné náhrady mohly 

být odrazujícím prvkem od předčasného odchodu do důchodu. Dlouhodobě nezaměstnaným 

by mohly nabídnout lepší vyhlídky na zaměstnání (European Commission, EIE 2010: 84 [ 

online ]). 

Pokud by náhrada mezd byla správně zacílena, mohla by zmírnit sociální vyloučení 

ohrožených skupin. Zároveň náhrady mezd napomáhají firmám udržet se a povzbuzují je k 

přijímání nových pracovníků, čímž je posilována zaměstnanost. Náhrady totiž pobízí firmy 
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k přijímání i méně kvalifikovaných pracovníků, kteří tak získávají zkušenosti a mají šanci 

zvyšovat si svoji produktivitu. V této souvislosti se zaměstnanost může stát udržitelnou i 

v době, kdy poskytování mzdových náhrad vyprší (European Commission, EIE 2010: 84 [ 

online ]). 

 

6.1.2.3 Snižování nemzdových nákladů 

Dočasné redukce v nemzdových nákladech (platbách na sociální zabezpečení) mohou 

být rovněž použity ke zmírňování dopadů krize a sociální kohezi, hlavně pokud jsou zacíleny 

na znevýhodněné skupiny. Tato opatření mají potenciál stimulovat ekonomiku, a to zvýšením 

čistých zaměstnaneckých příjmů a snížením nákladů zaměstnavatelů (European Commission, 

EIE 2010: 86 [ online ]). 

Některé členské státy zavedly škrty v příspěvcích na sociální zabezpečení pro lidi 

vstupující na trh práce nebo specifické skupiny pracujících. I ČR zavedla dočasné opatření na 

snížení nemzdových nákladů práce, které mělo trvat do konce roku 2010, avšak kvůli jeho 

negativnímu dopadu na státní rozpočet bylo ukončeno dříve (European Commission, EIE 

2010: 86 [ online ]). 
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77  ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa  aa  jjeejjíí  rreeaakkccee  nnaa  kkrriizzii  

V období krize byla výchozím principem zaměření politiky zaměstnanosti ČR 

Lisabonská strategie – Strategie pro růst a zaměstnanost. Národní priority a reformní 

opatření byly deklarovány Vládou ČR v dokumentu Národní program reforem České 

republiky 2008 – 2010 (MPSV ČR, Analýza vývoje 2010: 48 [ online ]). 

„Realizace politiky zaměstnanosti byla v celém roce 2010 ovlivněna celosvětovou 

finanční a ekonomickou krizí. Česká ekonomika byla vzhledem ke své vysoké míře otevřenosti 

a zapojení do globálních výrobních řetězců výrazně zasažena celosvětovým poklesem 

hospodářského růstu. Tento pokles se následně promítnul do poklesu zaměstnanosti a růstu 

nezaměstnanosti. Politika zaměstnanosti se proto zaměřila na udržení maximálně možné 

úrovně zaměstnanosti (prevence před nezaměstnaností) a na pomoc občanům, kteří ztratili 

zaměstnání, realizací opatření z protikrizového plánu přijatého vládou“ (MPSV ČR, Analýza 

vývoje 2010: 48 [ online ]). 

Úřady práce se při realizaci APZ řídily cíli politiky zaměstnanosti zadanými 

Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Pro rok 2010 MPSV stanovilo, aby byli 

podporováni ti uchazeči o zaměstnání, kteří pro své individuální charakteristiky nemohli bez 

použití nástroje APZ nalézt vhodné zaměstnaní. Jednalo se zejména o ty, kteří byli evidováni 

úřadem práce déle než pět měsíců. Patřily mezi ně především skupiny uvedené v § 33 zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, tj.: 

 osoby se zdravotním postižením, 

 fyzické osoby do 20 let, 

 těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu,  

 osoby pečující o dítě do 15 let, 

 osoby starší než 50 let, 

 nezaměstnání déle než 5 měsíců, 

 osoby, které potřebují zvláštní pomoc  

(MPSV ČR, Analýza vývoje 2010: 48, 49 [ online ]). 
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Dále byly nástroje APZ určeny osobám, kterým byl po změně kritérií posuzování 

zdravotního stavu snížen nebo odebrán invalidní důchod. Pokračovala podpora 

zaměstnavatelů formou investičních pobídek. Tato podpora byla primárně určena na 

vytváření nových pracovních míst, rekvalifikace nebo školení zaměstnanců. Významnou 

pomocí byl i příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (MPSV ČR, 

Analýza vývoje 2010: 49 [ online ]). 

 

 

7.1 Programy a vládní prohlášení zaměřená na podporu růstu a 
zvyšování zaměstnanosti 

Nejdůležitejším programem v ČR odrážejícím priority EU z oblasti využití lidského 

kapitálu na trhu práce je operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, popsaný 

v teoretické části. Dalším je Národní program reforem ČR 2008 – 2010 zahrnující výčet 

potřebných protikrizových opatření a reforem vedoucích k dosažení efektivně fungující 

ekonomiky. Mezi významné dokumenty prezentující protikrizová opatření se řadí i prohlášení 

Vlády ČR – Východiska z krize. 

 

7.1.1 Národní program reforem 2008 – 2010 

Národní program reforem (dále NPR) zahrnuje hlavní integrované směry pro růst a 

zaměstnanost. Svým obsahem navazuje na Lisabonský progam Společenství pro období 2008 

– 2010, který zahrnuje čtyři klíčové oblasti opatření:  

 investice do lidských zdrojů a modernizace trhu práce, 

 podnikatelské prostředí, 

 investice do vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací, 

 energetika a změna klimatu  

(Portál MPSV, NPR 2008 – 2010: 8 [ online ]). 

 



Bakalářská práce 
 

~ 57 ~ 
 

Národní programy jsou konzultovány s Komisí. V případě ČR se doporučení Komise 

týkají např. dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí s reformou důchodového systému a 

systému zdravotní péče, splňování cílů v oblasti veřejných výdajů na výzkum a vývoj, 

modernizace ochrany zaměstnanosti, zvyšování flexibility trhu práce, a další. Dále byl 

program konzultován s Radou hospodářské a sociální dohody (Portál MPSV, NPR 2008 – 

2010: 8 [ online ]). 

NPR je rozdělen na tři části: makroekonomickou, mikroekonomickou a část 

zaměstnanost. 

Makroekonomická část se týká zejména měnové a rozpočtové politiky. Cílem je 

zajištění hospodářské stability pro udržitelný růst. V oblasti růstu a zaměstnanosti se zabývá 

zejména podporou efektivního rozdělování zdrojů (Portál MPSV, NPR 2008 – 2010: 15 – 21    

[ online ]). 

Část mikroekonomická se v otázce trhu práce zabývá především posílením jeho 

konkurenceschopnosti (Portál MPSV, NPR 2008 – 2010: 46 [ online ]). Dále pokračuje částí 

zaměstnanost, kde jsou popsána opatření týkající se politiky zaměstnanosti. 

Mezi priority politiky zaměstnanosti na období 2008 – 2010 dle Národního programu 

reforem 2008 – 2010 spadá (Portál MPSV, NPR 2008 – 2010: 63 – 74 [ online ]): 

 Provádění politik zaměstnanosti, 

 Podpora celoživotního přístupu k práci, 

 Zajištění inkluzivních trhů práce, zvýšení přitažlivosti práce a zajištění, aby se 

osobám hledajícím zaměstnání, včetně osob znevýhodněných a neaktivních, 

vyplatilo pracovat, 

 Zlepšení přizpůsobování se potřebám trhu práce, 

 Podpora flexibility kombinované s jistotou zaměstnání a zmírnění segmentace 

trhu práce s přihlédnutím k úloze sociálních partnerů, 

 Zajištění vývoje nákladů na pracovní sílu a metody stanovování mezd 

podporujících zaměstnanost, 

 Zvýšení a zkvalitnění investic do lidského kapitálu, 
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 Přizpůsobení systémů vzdělávání a odborné přípravy novým kvalifikačním 

požadavkům. 

 

První priorita: Provádění politik zaměstnanosti v sobě zahrnuje požadavek na reformu 

trhu práce, jejímž cílem by mělo být zvýšení počtu zaměstnaných osob. Zvýšení 

zaměstnaných je důležité pro zabezpečení hospodářského růstu a k dosažení dlouhodobě 

udržitelného a vyváženého státního rozpočtu. Dalšími prioritami jsou zpružnění trhu práce, 

vytvoření nových pracovních příležitostí, nové sociální, dávkové, důchodové a daňové 

systémy, podpora programů aktivní politiky zaměstnanosti a celoživotního vzdělávání. 

Souhrnně řečeno, mezi hlavní cíle tohoto bodu patří: 

 zavedení motivačních prvků pro občany ohrožené sociální vyloučením 

vedoucích k jejich aktivnímu a rychlému řešení jejich nepříznivé 

sociální situace a k začlenění do trhu práce, 

 usilování o pružný trh práce, včetně sladění rodinného a pracovního 

života, 

 zjednudušení podmínek pro přístup kvalifikované zahraniční pracovní 

síly na český trh práce, 

 naplánování strategie celoživotního učení, 

 zvýšení motivace zaměstnanců a zaměstnavatelů k účasti na dalším 

vzdělávání, 

 zlepšení kvality pracovní síly v souladu s potřebami trhu práce. 

Druhá priorita: podpora celoživotního přístupu k práci, je dále popsána v Národním 

programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012. Jejím cílem je zvýšení motivace 

starších pracovníků k setrvání na trhu práce, a to pomocí zvýšení nabídky a dostupnosti 

celoživotního vzdělávání. 

Do tohoto bodu spadá i Národní koncepce podpory rodin s dětmi, která se zaměřuje 

na efektivní sladění pracovního a rodinného života. 
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Třetí priorita: zajištění inkluzivních trhů práce, zvýšení přitažlivosti práce a zajištění, 

aby se osobám hledajícím zaměstnání, včetně osob znevýhodněných a neaktivních, vyplatilo 

pracovat, je rozpracována Operačním programem Rozvoje lidských zdrojů. Jejím hlavním 

cílem je posílení aktivní politiky zaměstnanosti tak, aby byla zvýšena pracovní motivace 

nízkopříjmových skupin, a tím bylo dosaženo co nejvyšší integrace těchto skupin, ohrožených 

sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených, do trhu práce. 

Čtvrtá priorita: zlepšení přizpůsobování se potřebám trhu práce se zaměřuje na 

zvýšení mobility zaměstnanců v ČR. Měla by být zajištěna pomocí celoevropského 

integrovaného informačního systému o nabídkách zaměstnání. 

Pátá priorita: Podpora flexibility kombinované s jistotou zaměstnání a zmírnění 

segmentace trhu práce s přihlédnutím k úloze sociálních partnerů odráží princip flexicurity. 

Její realizace by měla probíhat pomocí dalšího rozšiřování smluvní volnosti 

v pracovněprávních vztazích a tím zvyšování pružnosti trhu práce. Mělo by tedy být možno 

vytvářet odchylky od obecné úpravy zákoníku práce. 

Všechny zmíněné priority odpovídají Národnímu strategickému referenčnímu rámci, 

lze je tudíž spolufinancovat ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. 

 

7.1.2 Východiska z krize – politika vlády v krátkodobém a 
střednědobém horizontu 

Usnesení Vlády ČR ze dne 8. 2. 2010 definující východiska z krize zahrnuje opatření, 

která byla připravována jako doporučení pro budoucí vládu vzešlou z květnových voleb roku 

2010. Do té doby bylo možné realizovat pouze ta z nich, u kterých došlo k politické shodě 

(Vláda ČR, Východiska z krize 2010: 3 [ online ]). 

Hlavním cílem hospodářské politiky ČR je snižování podílu státního rozpočtu na HDP, 

a to ideálně v té míře, aby se do roku 2014 dostal pod úroveň 3% z HDP, jak je definováno 

Maastrichtskými kritérii, a udržování nízké inflace (Vláda ČR, Východiska z krize 2010: 5          

[ online ]). 

Co se týče aktuálního stavu, měly by být odstraňovány hospodářsko-politické 

překážky bránící efektivnějšímu vytváření pracovních míst, jako jsou nejasná dlouhodobá 

politika daní z příjmu a sociálního pojištění, nedostatek kvalifikovaných pracovníků úřadů 
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práce, náklady na práci způsobené vysokým daňovým zatížením práce, délka výpovědních 

lhůt a nízká mobilita pracovníků (Vláda ČR, Východiska z krize 2010: 6 [ online ]). 

Z usnesení vzešel i příslib, že „cíle jednotlivých politik vlády budou prioritně zaměřeny 

na podporu hospodářského růstu a na zrychlení finančních toků z mimorozpočtových fondů, 

jejichž hlavním účelem je uvolnění prostředků ve prospěch ekonomiky. (…) Je nutno hledat 

např. možnost využití prostředků Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci 

(Evropského globalizačního fondu) pro boj s důsledky hospodářské krize.“ (Vláda ČR, 

Východiska z krize 2010: 6, 7 [ online ]). V souvislosti s tímto cílem byl vydán akční plán 

„Urychlení a zjednodušení čerpání strukturálních fondů“, za jehož realizaci je zodpovědný 

resort MMR a MF (Vláda ČR, Východiska z krize 2010: 11 [ online ]). 

V sociální politice je nutné věnovat zvláštní pozornost zejména systému sociálních 

služeb. Mělo by dojít ke stanovení dlouhodobých pravidel financování z různých zdrojů a 

k úpravě výše sociálních dávek (Vláda ČR, Východiska z krize 2010: 21 [ online ]). 

Prioritou vlády by mělo být i zvyšování kvality vzdělávání, a to ve všech stupních 

vzdělávacího systému, jelikož ekonomický úspěch společnosti i jednotlivců závisí i na 

obecném posílení znalostí napříč celou společností. „Požadavek udržení 

konkurenceschopnosti ekonomiky v současném světě znamená, že vzdělávání se stává 

celoživotním procesem, člověk může i opakovaně v průběhu života vyžadovat rekvalifikaci. 

Vláda bude ke vzdělávání jako celoživotnímu procesu motivovat uplatňováním vhodných 

nástrojů na trhu vzdělávání i práce a využitím prostředků evropských fondů“ (Vláda ČR, 

Východiska z krize 2010: 22 [ online ]). 

Pro zlepšování stavu zaměstnanosti vláda spatřovala jako nutnost provedení 

následujícího: 

 „Je nezbytné nově vyvážit pružnost a jistotu v pracovněprávních vztazích. 

Cílem je omezit změny kopírující volební období, toho lze dosáhnout shodou na 

pravidlech mezi vládou, zaměstnavateli a zaměstnanci na dlouhodobém 

směřování politiky zaměstnanosti, na základě implementace principů 

flexicurity.“ 

 „Extrémně rostoucí míra nezaměstnanosti vyžaduje zvýšit počty pracovníků 

úřadů práce (…). Rovněž navýšit počty pracovníků realizujících aktivity v rámci 
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projektů (národních individuálních projektů, regionálních individuálních 

projektů a projektu SEZAM) financovaných včetně jejich platů z prostředků 

Evropského sociálního fondu (…)“ 

(Vláda ČR, Východiska z krize 2010: 24 [ online ]). 

 

MPSV při řešení dopadů ekonomického poklesu zvýšilo alokaci finančních prostředků 

z ESF na pokračování opatření, která se v minulosti osvědčila – výzva „Školení je šance“, 

projekt „Vzdělávejte se“, „RESTART“, „Poradenství a rekvalifikace“, „Společensky účelná 

pracovní místa“ a „Veřejně prospěšné práce“ (Vláda ČR, Východiska z krize 2010: 24 [ online 

]). 

 „MPSV bude trvale sledovat účinnost přijatých opatření na řešení dopadů 

ekonomického poklesu na zaměstnanost s cílem včas přijmout opatření, která budou 

potřebná pro zvýšení zaměstnanosti v období ekonomického růstu (…). To zahrnuje zvyšování 

mobility pracovních sil v reakci na územně diferencované dopady krize, včetně odstraňování 

existujících bariér. Cílem je dále podpora zavádění nových forem pracovních úvazků, 

slaďování nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce apod.“ (Vláda ČR, Východiska z krize 

2010: 25 [ online ]). 

 

 

7.2 Opatření ČR na podporu zaměstnanosti 

7.2.1 Tradiční opatření aktivní politiky zaměstnanosti, financování 

Realizace aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) je jednou z nejdůležitějších forem 

podpory zaměstnanosti, je cestou k dosažení její co nejvyšší možné úrovně. APZ a její služby 

jsou nejtradičnějším nástrojem podpory pracovního trhu vůbec. 

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti můžeme rozdělit do dvou skupin – na nástroje 

realizované úřady práce a na investiční pobídky realizované z úrovně MPSV (České 

předsednictví v Radě EU, Služby zaměstnanosti a trhu práce: 8 [ online ]). 

Mezi tradiční nástroje APZ realizované úřady práce se řadí společensky účelná 

pracovní místa, veřejně prospěšné práce, rekvalifikace a poradenské činnosti, chráněné 



Bakalářská práce 
 

~ 62 ~ 
 

pracovní dílny, chráněná pracovní místa a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský 

program (České předsednictví v Radě EU, Služby zaměstnanosti a trhu práce: 9, 10 [ online ]). 

 Jelikož se jedná o tradiční opatření a ne aktuální reakce na krizi, nebudu je zde více 

specifikovat. Zaměřím se však na to, jak se vyvíjelo jejich financování. Nejprve se zaměřím na 

státní politiku zaměstnanosti (SPZ) jako celek, následně na porovnání její pasivní a aktivní 

složky a nakonec na jednotlivé nástroje APZ. Budu sledovat, zda došlo v průběhu krize 

k nárůstu, stagnaci či propadu vynaložených prostředků. 

 

7.2.1.1 Financování státní politiky zaměstnanosti 

Výdaje na státní politiku zaměstnanosti se vyvíjely následovně: 

GRAF 5: Výdaje na státní politiku zaměstnanosti v letech 2003 – 2010 (v mil. Kč)  

 

Zdroj dat: Portál MPSV, Výdaje na SPZ [ online ] 

V průběhu let 2003 – 2008 můžeme pozorovat mírné tempo nárůstu ve výdajích ze 

státního rozpočtu na SPZ. Prudký vzestup v objemu vynaložených prostředků na SPZ nastal 

v roce 2009, kdy se do českého hospodářství výrazně promítly negativní dopady krize. Po 

tomto nárůstu objem financí mírně klesl, avšak stále byl oproti vývoji v předchozích letech 

značně vysoký. Zvýšení objemu financí dokládá reakci české SPZ na vzniklou krizi. 
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GRAF 6: Podíl výdajů na pasivní a aktivní politiku zaměstnanosti z celkového objemu 

financování státní politiky zaměstnanosti v obdobích 2003 – 2010 (v %) 

 

Zdroj dat: Portál MPSV, Výdaje na SPZ [ online ] 

 

Avšak jak je vidět, dlouhodobě platí, že výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti (PPZ) 

vysoce převyšují ty na složku aktivní (APZ). Do roku 2008 však bylo možné pozorovat 

tendence ke sbližování těchto výdajů. Po nástupu krize však došlo k ráznému převýšení 

výdajů na PPZ oproti těm na APZ. 

Prudký pokles výdajů ze státního rozpočtu na aktivní politiku zaměstnanosti po 

nástupu krize lze přisuzovat tomu, že došlo ke změně struktury financování APZ, došlo ke 

zvýšení objemu spolufinancování z ESF (MPSV, Analýza vývoje 2008: 49, 50 [ online ]). 

Z prostředků ESF bylo na OP LZZ realizovaný v ČR vyčleněno 1,84 miliard EUR, což činilo 

přibližně 6,8% veškerých financí z fondů EU určených pro ČR (ESF v ČR, OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost [ online ]). Začleněním prostředků z ESF klesl podíl výdajů na nástroje APZ 

realizované úřady práce a státní prostředky mohly být přesunuty na sociální zabezpečení 

osob, které v důsledku krize přišly o své zaměstnání. 
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7.2.1.2 Financování a počet účastníků tradičních opatření APZ 

Objem financí vydaných v letech 2003 – 2010 na hlavní nástroje APZ a počet jejich 

účastníků je uveden v následující tabulce.  

 

TABULKA 2: Přehled financování a počtu účastníků programů APZ (2003 – 2010) 

Zdroj dat: Portál MPSV, Výdaje na SPZ [ online ] 

 

Pro lepší ilustraci a představu o tom, jak se jednotlivá data vyvíjela, jsem převedla 

hodnoty do dvou spojnicových grafů, ze kterých je možné snadno vyčíst a porovnat vývoj 

financování opatření APZ a počty lidí, které se opatření účastnily. 
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GRAF 7: Příspěvky na jednotlivé nástroje tradiční APZ v období 2003 – 2010 (v mil. Kč) 
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Nástroji APZ, na které jsou vynakládány největší objemy financí, jsou veřejně 

prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa. Méně prostředků pak spadá na 

rekvalifikace a nejméně na vytváření míst pro osoby se zdravotním postižením – to je však 

vyváženo příspěvky zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Jak je možné pozorovat, po nástupu krize vzrostly výdaje na všechny nástroje APZ. 

Nejrapidnější nárůst byl zaznamenán u vytváření společensky účelných pracovních míst a 

veřejně prospěšných prací. Tento vzestup financování by se dal chápat jako reakce na 

nejrozšířenější problém spojovaný s krizí – na pokles počtu pracovních míst. 
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GRAF 8: Počty nově zařazených osob do programů na podporu zaměstnanosti 

realizovaných v rámci jednotlivých nástrojů APZ v období 2003 – 2010 (v tis. osob) 

 

 

Mohlo by se zdát, že objem vynaložených financí nekoresponduje s počtem účastníků 

jednotlivých programů. To je dáno tím, že ve financování jsou zahrnuty pouze prostředky ze 

státního rozpočtu a nejsou započítány příspěvky z evropských fondů. 

Prostředky z ESF jsou nejvíce zaměřeny právě na podporu rekvalifikace, tudíž státní 

výdaje na toto opatření nejsou tak velké. Proto se v objemu financování pohybuje hluboko 

pod společensky účelnými pracovními místy a veřejně prospěšnými pracemi. 

Graf 8 o počtu účastníků je tudíž více vypovídající o žebříčku priorit v oblasti podpory 

zaměstnanosti. Nejvíce prosazovaným a aplikovaným opatřením byly rekvalifikace pro 

nezaměstnané a jako doplněk pro zaměstnance pracující v režimu zkrácené pracovní doby. 

Vytváření nových pracovních míst a umisťování uchazečů do veřejně prospěšných 

prací není v  ČR oproti rekvalifikacím natolik rozšířené. V první fází krize v roce 2008 počet 

účastníků těchto opatření dokonce klesal. 

Nástroj na vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením je 

využívaný oproti ostatním velmi zřídka.  

Po nástupu krize však můžeme pozorovat vzestup počtu účastníků u všech opatření. 
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7.2.2 Opatření na podporu zaměstnanosti přijatá v důsledku 
negativního působení ekonomické krize 

Vedle tradičních opatření, jejichž nutnost realizace v době krize nabyla na intenzitě, 

vznikla i řada nových iniciativ, a to ve spolupráci s EU, konkrétně za pomoci financování 

prostřednictvím ESF. 

Stejně jako u opatření na úrovni EU a členských států jsem se i v případě ČR rozhodla 

představit ty nejzásadnější projekty, které byly na podporu zaměstnanosti realizovány. 

 

7.2.3 Školení je šance 

Jak jsem již zmínila v kapitole o Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, 

výzva „Školení je šance“ a projekt „Vzdělávejte se!“ byly aktivity realizované v rámci 

specifického cíle OP LZZ „Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti 

podniků“. Jednalo se o kroky, kterými MPSV zareagovalo na ekonomickou krizi. 

Oba projekty realizované v rámci operačního programu byly financované prostředky 

ESF (MPSV, Školení je šance a Vzdělávejte se! [ online ]). 

 „Ve výzvě „Školení je šance“ mohli na MPSV předložit projektovou žádost ti 

zaměstnavatelé, kteří v době podání projektové žádosti neaplikovali ustanovení § 209 ZP7 a 

ani nepodali na úřadu práce žádost o příspěvek v rámci projektu „Vzdělávejte se!“. Tato 

výzva, stejně jako „Vzdělávejte se!“ byla zaměřena na aktivity dalšího vzdělávání 

zaměstnanců a další oblasti jako je například nastavení systému lidských zdrojů. (MPSV ČR, 

Analýza vývoje 2010: 61 [ online ]). 

Kromě příspěvků na vzdělávání mohli zaměstnavatelé obdržet i náklady na náhradu 

mzdy, včetně sociálního a zdravotního pojištění, a to po celou dobu trvání vzdělávacíh kurzů 

zaměstnanců. V některých případech mohla být tato podpora až ve výši 100% vynaložených 

nákladů. Výše podpory se odvíjela od typu vzdělávání, velikosti podniků a režimu veřejné 

podpory (MPSV, výzva Školení je šance [ online ]). 

                                                           
7
 § 209 ZP definuje částečnou nezaměstnanost. Jedná se o opatření, které může zaměstnavatel zavést 

v případě, že není schopen zaměstnancům zajistit práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Za dobu, 
kdy zaměstnanec nedostává přidělenou práci, mu náleží náhrada mzdy ve výši nejméně 60% průměrného 
výdělku (HR servis, Částečná nezaměstnanost [ online ]). 
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Žádosti v rámci této výzvy mohli podávat zaměstnavatelé formou grantových 

projektů na Ministerstvo práce a sociálních věcí od března do konce prosince roku 2009. 

Celkem bylo na výzvu vyčleněno 1,8 miliard Kč (MPSV, Školení je šance a Vzdělávejte se! [ 

online ]). 

  

7.2.4 „Vzdělávejte se!“ 

  „V projektu „Vzdělávejte se!“ mohli u úřadu práce požádat o příspěvek ti 

zaměstnavatelé, kteří museli přistoupit k omezení výroby ve svých provozech a jejichž 

zaměstnancům náleží snížená náhrada mzdy podle § 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce, případně zaměstnavatelé, kterým počet jejich výrobních zakázek začíná vlivem 

celosvětové finanční krize klesat“. Projekt byl zacílen na činnosti spojené s dalším 

vzděláváním zaměstnanců. Zaměstnavatelé mohli získat finanční prostředky na realizaci 

vzělávacích kurzů pro své zaměstnance, kteří si při nich mohli zdokonalit své odborné 

znalosti, dovednosti a kompetence. Zaměstnavatelé tak získali možnost efektivnějšího řešení 

personální situace podniku v odbobí krize. Projekt „Vzdělávejte se!“ zahrnoval krátkodobé 

aktivity, obvykle v řádu několika týdnů (MPSV ČR, Analýza vývoje 2010: 61 [ online ]; Portál 

MPSV: Projekt „Vzdělávejte se!“ [ online ]). 

Žádosti o zapojení do projektu mohli zaměstnavatelé podávat na úřadech práce 

působících v místě jejich výkonu práce, a to od března roku 2009. Konečným termínem pro 

podávání žádostí byl 31. prosinec 2010. Na projekt bylo zpočátku vyčleněno celkem 1,5 

miliardy Kč (MPSV, Školení je šance a Vzdělávejte se! [ online ]). 

Projekt měl celkem dvě fáze. První probíhala od března do června roku 2009. Celkem 

se do ní zapojilo 923 podniků, které podaly dohromady 3 677 žádostí, z nichž úřady práce 

bylo podpořeno 3 237. Realizovaných projektů se zúčastnilo 57 454 zaměstnanců a byla 

vyplacena částka 336 milionů Kč (MPSV, kontrola Vzdělávejte se! [ online ]).  

Druhá fáze projektu začala v srpnu 2009 a probíhala až do konce roku 2010. Zájem 

zaměstnavatelů však značně převýšil rozpočet na druhou fázi. Z toho důvodu bylo 

financování navýšeno o dalších 1,5 miliardy Kč, tudíž z prostředků ESF byla na celý projekt 

celkem vynaložena částka 3 miliardy Kč. Finance byly čerpány především z operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost, část z nich pocházela z operačního programu Rozvoj 
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Lidských zdrojů (MPSV, kontrola Vzdělávejte se! [ online ]; MPSV, projekt Vzdělávejte se! [ 

online ]).   

 

7.2.5 RESTART 

Projekt RESTART byl určen zaměstnancům, kterým hrozila ztráta zaměstnání, nebo 

kteří se již ocitli ve výpovědní lhůtě, a to formou individuálních projektů úřadů práce. 

Hlavním cílem projektu bylo tyto skupiny podchytit dříve, než s nimi zaměstnavatel rozváže 

pracovní poměr. Podpora byla poskytována pomocí vzdělávacích a školících aktivit, které 

měly účastníkům pomoci najít nové uplatnění na trhu práce, nebo případně zahájit 

podnikatelskou činnost. Specifickým cílem projektu bylo zabezepečit, „aby propouštění 

zaměstnanci získali požadovaný kvalifikační profil a mohli snadněji najít nové pracovní 

uplatnění“ (MPSV, TZ, Projekt Restart [ online ]). 

Projekty byly předkládány na základě výzvy vyhlášené MPSV v rámci OP LZZ 

financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Projekty mohly předkládat úřady práce do      

28. prosince 2011 (MPSV, projekt Restart pomůže zaměstnancům v krizi [ online ]).  

V rámci tohoto projektu bylo prozatím schváleno 5 žádostí na podporu regionálních 

individuálních projektů úřadů práce v Lounech, Mostě, Chomutově, Jihlavě a České Lípě, a to 

v celkové výši 238 530 420 Kč (ESF v ČR, Projekt Restart [ online ]).  

 

 

7.3 Shrnutí reakce politiky zaměstnanosti ČR na krizi, aktuální a 
dlouhodobé výzvy 

„Navzdory značnému pokroku v posledních letech přetrvává na trhu práce řada 

strukturálních problémů, jakými jsou nízká zaměstnanost určitých skupin, např. pracovníků 

s nízkou kvalifikací, mladých lidí a žen s dětmi, s kvalifikací neodpovídající potřebám 

ekonomiky a skupin s nízkou regionální mobilitou. Odstranění těchto nedostatků a zvýšení 

nabídky práce představuje důležitou výzvu s tím, jak populace stárne a ubývá 

práceschopného obyvatelstva“ (ASO ČR: 1 [ online ]). 
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V České republice byla během let 2008 – 2010 zavedena řada opatření na podporu 

zaměstnanosti. Jednalo se zejména o zajištění vzdělávání v rámci výzvy „Školení je šance“ či 

prevenci propouštění kombinovanou se školeními v rámci projektů „Vzdělávejte se!“ a 

„RESTART“. Tato opatření byla ve své podstatě směřována na udržování zaměstnanosti, tím 

pádem by se dalo říci, že nebyl věnovaný tak široký prostor opatřením, která by usilovala o 

snižování nezaměstnanosti. 

 

GRAF 9: Porovnání vývoje počtu nezaměstnaných osob s počtem volných pracovních míst 

v ČR v letech 2003 – 2010 (v tis.) 

 

Zdroj: ČSÚ (Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle VŠPS [ online ]; Zaměstnanost a 

mzdy 2003 – 2006 [ online ]; Zaměstnanost a mzdy 2007 – 2010 [ online ]) 

 

Jak dokládá graf 9, je zapotřebí více se orientovat na zavádění opatření usilujících o 

snižování nezaměstnanosti. Tato potřeba spolu s nástupem krize jen nabrala na intenzitě. Jak 

jsem již zmínila, největším problémem, který spolu s ekonomickou krizí na trzích práce vznikl, 

byl rapidní pokles počtu volných míst, což je patrné i na vývoji v ČR. Je proto nezbytné 

zaměřit se na vytváření nových pracovních míst, ať již formou společensky účelných 

pracovních míst, veřejně prospěšných prací či formou podpory podnikání. 



Bakalářská práce 
 

~ 71 ~ 
 

Rovněž je zapotřebí, aby opatření v oblasti zaměstnanosti byla zacílena na zvyšování 

ekonomické aktivity a snižování strukturální nezaměstnanosti. Je nezbytná podpora procesu 

aktivního stárnutí, posilování rovnosti žen a mužů, zlepšování služeb zaměstnanosti a 

zvyšování účasto ohrožených skupin. V souvislosti s těmito potřebami je nutné dále 

podporovat zvyšování kvalifikace, mobilitu a podnikání (ASO ČR: 1 [ online ]). 
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ZZáávvěěrr  ––  sshhrrnnuuttíí  zzjjiiššttěěnníí  

Ekonomická krize se promítla do všech sfér hospodářství. Nejprve zasáhla bankovní 

sektor, poté se šířila do dalších výrobních a i nevýrobních odvětví. Její negativní dopady bylo 

možné pozorovat i na trhu práce, kde se promítla zejména do statistik nezaměstnanosti. 

Tématem mé práce byla politika zaměstnanosti v době ekonomické krize (2008 – 

2010). Mým záměrem bylo prozkoumat, jakou roli má EU v otázce vytváření nových politik, 

jaká doporučení a opatření byla uskutečněna v EU a ČR v oblasti podpory zaměstnanosti.  

Po zanalyzování potřebného množství dat jsem dospěla ke zjištění, že EU zastává 

v oblasti řešení otázek politiky zaměstnanosti roli zejména regulativní. To znamená, že její 

kroky se týkají zejména definování priorit pro celou unii, které následně přenáší do 

jedotlivých zemí, které pak v jejich světle činí svá opatření. 

V tomto bodě však návaznost na EU nekončí. Druhým bodem spolupráce je 

financování národních projektů pomocí fondů EU. ČR využívá spolufinancování ve všech 

svých zásadních projektech na řešení dopadů krize na zaměstnanost, a to formou programů 

schválených Evropskou komisí. 

Dalo by se tudíž říci, že členské státy již nefungují čistě samostatně, bez jakéhokoli 

vlivu EU. Ve všech krocích lze nějakým způsobem vysledovat závazky plynoucí z členství v EU.  

Během krize byl prosazován koordinovaný přístup všech členských zemí při řešení 

dopadů krize. Realizovaná opatření byla vedena v linii definovaných priorit. Hlavním cílem 

bylo přijímat kroky k udržení co největšího počtu lidí v zaměstnání. V té souvislosti byly 

v jednotlivých členských státech přijímány dočasné změny v podobě zkrácení pracovní doby 

mnohdy kombinované s rekvalifikacemi. Státy se rovněž snažily vytvářet co nejvíce nových 

pracovních míst pro umístění nezaměstnaných. V EU byla prosazována zejména podpora 

podnikání, jelikož malé a střední podniky zaměstnávají většinu obyvatel unie. Obecně 

uznávanými a široce realizovanými opatřeními byly rekvalifikace a podpora dalšího 

vzdělávání. Projevovaly se snahy o udržování či rozšiřování dovedností, celkově o zvyšování 

kvalifikační úrovně obyvatel. 

I když se projevují silné indikace toho, že opatření spojená s trhem práce měla 

pozitivní dopad na variabilitu zaměstnanosti v průběhu ekonomické krize, je příliš brzo na to 
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určovat, zda zaměstnanost zachráněná těmito opatřeními přetrvá i po odeznění krize 

(European Commission, EIE 2010: 104 [ online ]). 

Výzvou dnešních sociálních politik je úprava stávajících pravidel tak, aby byla více 

zacílená a tím pádem i více efektivní, a to zejména kvůli důsledkům globální ekonomické 

krize, která otřásla ekonomikami a sociálními systémy států. Cílem je dosažení socio-

ekonomicky vyrovnané a úspěšné společnosti 21. století, založené na hodnotách jako je 

rovnost, nediskriminace, solidarita, dodržování lidských práv, rovný přístup ke vzdělání, 

zdravotní péči a dalším sociálním službám (Golinowska, Hengstenberg, Zukowski 2009: 11). 

Ani v tuto chvíli zatím není jasné, jak dlouho ještě krize potvrá. Spekuluje se o dalším 

možném vývoji, diskutuje se o krizi v eurozóně, objevují se pochybnosti o udržitelnosti eura a 

Evropské unie jako celku. Ekonomická krize je tudíž tématem, o kterém z médií zajisté ještě 

nějakou dobu uslyšíme. 
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SSeezznnaamm  ppoouužžiittýýcchh  zzkkrraatteekk  

APZ – Aktivní politika zaměstnanosti 

ČR – Česká republika 

ČSÚ – Český statistický úřad 

DPH – Daň z přidané hodnoty 

EFG – Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 

ESF – Evropský sociální fond 

ESM – Evropský sociální model 

ESZ – Evropská strategie zaměstnanosti 

EU – Evropská unie 

EU-15 – 15 zemí eurozóny 

EU-27 – 27 členských států (včetně EU-15) 

HDP – Hrubý domácí produkt 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NPR – Národní program reforem 

OMC – Open method of coordination – Otevřená metoda koordinace 

OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OSVČ – Osoba samostatně výdělečně činná 

OZP – Ochrana zdravotně postižených 

P.B. – Procentní bod 

PEHO – Plán evropské hospodářské obnovy 

PPZ – Pasivní politika zaměstnanosti 

RLZ – Rozvoj lidských zdrojů 

SPZ – Státní politika zaměstnanosti 

SÚPM – Společensky účelná pracovní místa 
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USA – United States of America – Spojené státy americké 

ÚP – Úřad práce 

VPP – Veřejně prospěšné práce 
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