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ABSTRAKT 

Od sedmdesátých let dvacátého století docházelo v západní Evropě k prudkému a 

dlouhodobému růstu nezaměstnanosti. S tímto také razantně vzrostla důležitost politiky 

zaměstnanosti. Ze začátku byly využívány převážně pasivní opatření. Brzy se ovšem 

ukázalo, že se proti nezaměstnanosti musí bojovat aktivně. Důležitost aktivní politiky 

zaměstnanosti tak rostla s růstem míry nezaměstnanosti. V České republice se problém 

nezaměstnanosti objevil až v devadesátých letech. Práce se tedy zabývá využíváním 

nástrojů APZ jak v Evropě, tak v České republice. Snaží se zkoumat efektivitu a přínosy 

APZ, zhodnotit jednotlivé používaná nástroje a poskytnout doporučení, jak správně 

provádět APZ. V závěru se soustřeďuje na Moravskoslezský kraj, který je jedním 

z nejproblematičtějších krajů v oblasti nezaměstnanosti. 

ABSTRACT 

From seventies of 20th century was in western Europe high and longterm growth of rate 

of unemployment. With this grew also importance of labour market policy. First were 

used especially pasive measures. But soonly it turned out that against unemployment 

must be fíghted actively. The importance of active labour market policy grew with the 

growth of rate of unemployment. In Czech Republic came up the problém of 

unemployment in nineties. The work deals with usage of instruments of ALMP in 

Europe and Czech Republic. It explores the efects and contributions of ALMP. It 

evaluates particular used measures and gives the recommendations how to use ALMP. 

The end is concentrated on Moravian-Silesian region which is one of the most 

problematic locality. 
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ÚVOD 

V posledních desetiletích se velkým problémem mnoha evropských zemí stává neustále 

rostoucí počet nezaměstnaných občanů, kteří jsou odkázáni na sociální pomoc státu. 

Průměrná míra nezaměstnanosti od roku 1960 ve vyspělých evropských zemích vzrostla 

z počátečních méně než dvou procent na více než pětinásobnou výši.1 Negativním jevem 

není pouze nárůst počtu nezaměstnaných, ale také prodlužující se doba trvání 

nezaměstnanosti a rozdíly v úrovni bohatství mezi sociálními vrstvami společnosti a 

evropskými regiony. 

Uvedenému negativnímu vývoji se evropské země bránily různými přístupy 

hospodářských politik, které se snažily snížit míru nezaměstnanosti, ale zároveň i zajistit 

nezaměstnaným občanům důstojnou úroveň života ve společnosti. Přes veškerou snahu 

tvůrců politik zaměstnanosti dlouhodobé snížení míry nezaměstnanosti nebylo 

dosaženo. Při analýze úspěšnosti užívaných nástrojů bylo zjištěno, že pouhá aplikace 

pasivních nástrojů, jako jsou příspěvky v nezaměstnanosti, není účinná a je nutno 

přistoupit aktivně k podpoře tvorby pracovních míst a vytváření optimálního souladu 

mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle. 

Ve své práci bych chtěla vytvořit pohled na již probíhající uplatňování aktivní politiky 

zaměstnanosti v České republice a v zahraničí a navrhnout možnosti dalšího rozvoje 

aktivní politiky zaměstnanosti. Pro analýzu aktivní politiky zaměstnanosti bych se chtěla 

zaměřit na Moravskoslezský kraj, jenž je z hlediska nezaměstnanosti jedním z nejvíce 

postižených v České republice. 

Obsahem první kapitoly je stručné vysvětlení determinantů změn v nezaměstnanosti 

v Evropě v posledních desetiletích. 

Druhá kapitola přináší přehled nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a jejich 

vyhodnocení z hlediska jejich efektů na zaměstnanost, nezaměstnanost a mzdy. 

Náplní třetí kapitoly je historický přehled využívání aktivní politiky zaměstnanosti 

v Evropě. Kapitola se zvlášť věnuje APZ v Evropské unii před přistoupením nových 

členů v roce 2004. 
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Kapitola čtvrtá se detailněji zabývá zakotvením APZ v právním systému České 

republiky a institucemi vytvořenými k provádění APZ. Součástí této části je i rámcové 

seznámení s objemem věnovaných prostředků na APZ a očekávaný vývoj vzhledem 

k možnostem využívání programových dokumentů strukturálních fondů Evropské unie. 

Poslední kapitola se věnuje konkrétnímu příkladu Moravskoslezského kraje. 

Z charakteristik struktury pracovních sil a nezaměstnanosti vychází analýza přínosů 

aplikace jednotlivých nástrojů aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti v regionu. 

Závěr shrnuje dosavadní poznatky a navrhuje kroky, které by měly napomoci 

žádoucímu vývoji. 

1 Průměrná míra nezaměstnanosti, země OECD 1960-1995, Blanchard (1999). 
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1 DETERMINANTY ZMĚN NEZAMĚSTNANOSTI 

Cílem této kapitoly je analyzovat hlavní determinanty změn v nezaměstnanosti v Evropě 

v posledních třiceti letech. 

Dle Blancharda (1999) je možné příčiny dlouhodobého růstu míry nezaměstnanosti 

v Evropě hledat zejména v dvou oblastech. První jsou ekonomické šoky a hospodářské 

změny, které postihly Evropu v posledních třiceti až čtyřiceti letech a druhou oblastí je 

vliv institucí a změn na trhu práce. 

1.1 Ekonomické šoky a hospodářské změny 

Ve světové ekonomice došlo v druhé polovině 20. století k několika nepříznivým 

ekonomickým šokům, jejichž příčinou byl obvykle prudký nárůst cen výrobních 

zdrojů, například reálných cen ropy. Při nepříznivém nabídkovém šoku dochází ke 

zvýšení výrobních nákladů firem a růstu cenové hladiny, při dané poptávce se snižuje 

úroveň výstupu. V případě, že mzdy se v krátkém období nepřizpůsobí, dochází 

k propouštění zaměstnanců a zvyšuje se nezaměstnanost (Dornbush, 1994). Při 

déletrvající nezaměstnanosti však dochází k nepříznivým jevům, které mohou způsobit 

problémy při opětovném snižování nezaměstnanosti na původní úroveň, například 

vlivem pominutí příčin nabídkového šoku nebo růstem agregátní poptávky. Těmto 

jevům se říká hystereze na trhu práce (Carlin a Soskice, 1990). Hystereze může mít 

různé příčiny, nezaměstnaní ztrácejí kvalifikaci vlivem ztráty profesního kontaktu 

s daným oborem, motivaci pro hledání zaměstnání, zvykají si na nižší úroveň příjmů a 

nemají zájem na hledání práce. 

Důležitým momentem druhé poloviny 20. století byl rozvoj mezinárodního obchodu a 

velký tlak na evropské společnosti konkurovat zemím s výrazně nižšími mzdovými 

náklady na jednotku produkce. V důsledku organizace trhu práce, obzvláště existence 

mzdových rigidit2 a regulacím v oblasti propouštění zaměstnanců, nemohly evropské 

společnosti adekvátně flexibilně reagovat na uvedené změny snížením mzdových 

nákladů nebo rychlým snížením počtu zaměstnanců, což v delším období způsobilo 

2 Mzdová rigidita (nepružnost) je výrazem existujících omezení, které neumožňují efektivní přizpůsobení 
nominálních mezd na jejich rovnovážnou úroveň. 



krach některých společností (Bean, 1992). V důsledku těchto strnulostí došlo k poklesu 

produkce v některých odvětvích, a tedy k poklesu zaměstnanosti v dlouhém období, a to 

zejména v pracovně náročných výrobách. K plné akomodaci pohybů na pracovním trhu 

nedošlo vzhledem k tomu, že k růstu v Evropě docházelo hlavně díky technologickému 

pokroku a zefektivnění v kapitálově náročných výrobách (Blanchard, 1999). 

Při pohledu na demografický vývoj v Evropě je zřetelně viditelné stárnutí obyvatelstva. 

Se vzrůstajícím věkem klesá schopnost lidí získávat nové znalosti, udržet si potřebnou 

kvalifikaci nebo stěhovat se za prací. Nezaměstnaní uchazeči vyššího věku mají 

vzhledem k nižší schopnosti se rychle adaptovat na změny v kvalifikačních požadavcích 

nižší hodnotu na trhu práce a zaměstnavateli jsou obvykle méně poptáváni. Dalším 

demografickým fenoménem je příliv přistěhovalců do Evropy, kteří narážejí na bariéry 

začlenění do legálního pracovního trhu, obvykle nedisponují potřebnou kvalifikací nebo 

narážejí na jazykovou a kulturní bariéru. Stávají se tak rovněž součástí sociálního 

systému pro nezaměstnané a zvyšují nezaměstnanost. 

Typickým znakem 20. století je rostoucí frekvence inovací v ekonomice. Vlivem změn 

ve struktuře poptávky i nabídky dochází ke kontinuálnímu propouštění zaměstnanců a 

vzniku poptávky na trhu práce v různých odvětvích. Problémem je časový i místní 

nesoulad poptávky a nabídky, ale také různé požadavky na kvalifikaci zaměstnanců 

v různých odvětvích. 

1.2 Instituce a změny na trhu práce 

Dlouhou dobu byly instituce vypouštěny z prací zkoumajících změny míry 

nezaměstnanosti. Až v sedmdesátých letech se začali ekonomové zabývat také 

rigiditami na trhu práce, k nimž dochází v důsledku například neadekvátně vysoké 

minimální mzdy, silných odborů, vysokých daní z příjmu, nezaměstnaneckých dávek 

nebo v důsledku vysoké ochrany zaměstnanců (Blanchard, 1999). 

Zvýšená ochrana zaměstnanců prostřednictvím regulace státu působí negativně při 

potřebě společností optimalizovat náklady, snižovat mzdy nebo propouštět zaměstnance, 

při poklesu poptávky nebo růstu tlaku konkurence. Společnosti takto nejsou schopny 

dostatečně pohotově reagovat na změnu ekonomického klimatu a snižuje se dlouhodobě 

jejich konkurenceschopnost. Výsledkem ochrany zaměstnanců je stagnace, tzn. méně 

časté propouštění, ale také přijímání zaměstnanců. Společnosti v důsledku nižší 



produktivity nemají finanční prostředky na investice a rozvoj a dlouhodobě vzniká 

riziko bankrotu. 

Významný vliv na vývoj míry nezaměstnanosti má rovněž čistá mzda zaměstnance, 

kterou je mu společnost schopna vyplácet. Ta je snižována nárůstem daní z příjmu, 

poklesem produktivity práce, zvýšením nákladů kapitálu. Určující je poměr mezi čistou 

mzdou a vymiňovací mzdou.3 Pokud se průměrná mzda a vymiňovací mzda mění ve 

stejném poměru, tak se míra nezaměstnanosti a doba jejího trvání nemění. Pokud však 

dochází na trhu práce k tlakům na snížení mezd a vymiňovací mzda zůstává ve stejné 

výši, dochází ke snížení motivace nezaměstnaných při hledání práce vlivem změny 

poměru užitku z volného času a ztrátě užitku při získání práce. Vliv má také minimální 

mzda, pod kterou nemůže zaměstnavatel jít. Má-li nezaměstnaný vymiňovací mzdu pod 

minimální mzdou, tak je minimální mzda omezením, protože při nižší mzdě by 

pracovník práci přijal a firma by ho mohla zaměstnat; za vyšší mzdu už firma 

nezaměstnaného nezaměstná. 

Nejvíce nepříznivý dopad na míru nezaměstnanosti mají dávky v nezaměstnanosti. 

Dávky v nezaměstnanosti finančně podporují nezaměstnané po určitou dobu po ztrátě 

zaměstnání. Vzhledem k tomu, že nezaměstnaní disponují volným časem téměř v plné 

míře (nepracují) a přitom jsou jim vypláceny dávky v nezaměstnanosti, přináší 

nezaměstnaným volný čas vyšší užitek než, kdyby dávky v nezaměstnanosti nezískávali. 

V důsledku toho se snižuje rozdíl mezi užitkem z volného času a potencionálním 

užitkem ze mzdy (nebo dokonce užitek z volného času převažuje) a na nezaměstnané 

působí nižší tlak, aby aktivně hledali práci. 

Tímto roste vyjednávači síla zaměstnaných lidí, jelikož počet nezaměstnaných, kteří 

skutečně usilují o získání práce, klesá. Celkovým důsledkem je nárůst trvání 

nezaměstnanosti. Také vyšší mzdy, které musí firmy vyplácet svým zaměstnancům, 

jelikož je obtížnější získat nového zaměstnance za nižší mzdu, vedou ke snížení 

poptávky po nových pracovnících. 

3 Vymiňovací mzda je oportunitním příjmem zaměstnance při ztrátě zaměstnání. Za vymiňovací mzdu 
můžeme považovat zejména dávky v nezaměstnanosti (Blanchard, 1999). 



Zvýše popsaných institucí byl Blanchardem (1999) empiricky zjištěn dlouhodobý 

dopad na míru nezaměstnanosti pouze u dávek v nezaměstnanosti. Vliv ochrany 

zaměstnanců a čisté mzdy na změnu v mírách nezaměstnanosti je nejednoznačný. 

Co je však rozdílné nebo společné při zkoumání mechanismů vlivu ekonomických šoků 

a institucí na nezaměstnanost a jaké je možné spolupůsobení ekonomických šoků a 

institucí? Ekonomické šoky jsou relativně dočasným působením na náklady společností 

a ke vzniku dlouhodobé nezaměstnanosti může docházet pouze v důsledku hystereze na 

trhu práce, tj. vlivem ztrát vhodné kvalifikace zaměstnanců nebo vlivem ztráty motivace 

hledat zaměstnání. Instituce na trhu práce jsou dlouhodobou součástí ekonomiky a 

dlouhodobě působí na míru nezaměstnanosti. Spolufungování ekonomických šoků a 

institucí může vést k větším dopadům na trh práce než jen jejich samostatné působení. 

Čím déle je člověk nezaměstnaný, například vlivem ekonomického šoku, tím menší úsilí 

vyvíjí v hledání práce a tím více ztrácí své schopnosti na trhu práce a klesá jeho hodnota 

pro zaměstnavatele. Může tak dojít k překročení určité hranice a dlouhodobě 

nezaměstnaný ztrácí konkurenceschopnost vůči krátkodobě nezaměstnaným. Takto 

klesá množství nezaměstnaných, kteří vyvíjejí tlak na pokles mezd. K růstu trvání 

nezaměstnanosti vede také ochrana zaměstnanců a dávky v nezaměstnanosti (viz výše). 

Necitlivě zavedené instituce mohou negativně ovlivňovat nezaměstnanost v důsledku 

snížení schopnosti přizpůsobení firem na změny v ekonomickém cyklu. V období 

ekonomického růstu by společnosti mohly zaměstnat nové pracovníky na přechodnou 

dobu za menší mzdu, což by vedlo ke zvýšení jejich obratu, a tedy by se snížil počet 

dlouhodobě nezaměstnaných. Ovšem v prostředí s vysokou ochranou zaměstnanců a se 

zavedenou minimální mzdou nemohou firmy takovéto lidi zaměstnat. Ti pak nadále 

zůstávají ve stavu nezaměstnanosti a ztrácejí své schopnosti (Blanchard, 1999). 

Vedle toho existují ale také instituce, které nemají pouze negativní dopad na vývoj míry 

nezaměstnanosti. Součástí institucí, které ovlivňují trh práce je politika zaměstnanosti. 

Pasivní politika zaměstnanosti je obvykle reprezentována poskytováním dávek 

v nezaměstnanosti. Oproti tomu aktivní politika zaměstnanosti (APZ) se snaží o 

aktivní a pozitivní působení na nezaměstnané a trh práce. Nadále se tedy budu věnovat 

zkoumání vlivu APZ na trh práce. 
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2 NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI 

Hlavním cílem APZ je změnit nebo doplnit pasivní4 prvky vládních zásahů na trhu práce 

aktivními kroky, které efektivněji povedou ke snižování míry nezaměstnanosti. APZ 

využívá různé nástroje, které se liší mírou požadavku na podstatnou aktivitu ze strany 

nezaměstnaného. Aktivita může mít různé formy: zvýšená snaha hledání práce, účast 

v rekvalifikačních a vzdělávacích kurzech nebo podniknutí specifické formy 

zaměstnanosti (zřízení živnosti). 

Požadované stupně aktivity na straně nezaměstnaného se mohou lišit u různých forem 

APZ. Obvykle je rozlišováno pět základní forem APZ (Fay, 1996). První, asistence při 

hledání pracovního místa (zkráceně JSA5) zahrnuje pracovní kluby, individuální 

poradenství a prvky podporující motivaci lidí k hledání práce. JSA jsou často propojeny 

s veřejným zaměstnaneckým servisem (VZS), který provádí monitorování aktivního 

hledání práce na straně nezaměstnaného. Na jeho základě se pak rozhoduje o výši a 

rozdělení sociálních benefitů. 

Druhým opatřením, které je zařazeno mezi formy aktivní politiky zaměstnanosti, je 

školení nezaměstnaných a jejich rekvalifikace. Jejím programem je pořádaní kurzů 

pro žadatele o zaměstnání ve třídách nebo získávání zkušeností přímo na pracovišti 

potenciálního zaměstnavatele. 

Mezi opatření APZ patří také přímá tvorba pracovních míst. Většinou se jedná o 

veřejné práce, kde jsou nezaměstnaní najati přímo státem, nebo výjimečně také nestátní 

organizací, na pracovním místě za mzdu, jejíž výše není dána pracovním trhem. 

Specifické podpory na zvyšování zaměstnanosti slouží zejména k povzbuzení 

poptávkové strany. Zahrnují hlavně podpory pro zaměstnávám určitého typu 

pracovníků, hlavně dlouhodobě nezaměstnaných a zdravotně postižených uchazečů o 

zaměstnání. Takovéto podpory mohou být placeny buď zaměstnavateli, nebo 

zaměstnanci ve formě příspěvků politiky zaměstnanosti pro zaměstnané osoby. 

4 Znaky pasivní zaměstnanecké politiky jsou dány zejména finančními platbami pro lidi, kteří jsou 
v pracovním věku, ale kteří nejsou zaměstnaní, a po kterých není žádná práce nebo aktivita vyžadována, 
mimo požadavek aktivně hledat práci. Obsahuje to nezaměstnanecké pojištění, pomoc v nezaměstnanosti 
a některé formy předčasného důchodu. 
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Pátá forma APZ má podobu opatření na podporu podnikání. Jedná se o pomoc 

nezaměstnaným, kteří začínají s podnikáním. Obvykle je poskytována jako finanční 

dotace na pokrytí počátečních nákladů vznikajících při založení společnosti nebo 

živnosti. Vedle peněžní pomoci je také často doplněna o poradenství. 

2.1 Efekty APZ na trh práce 

Aby bylo možno správně nastavit a aplikovat APZ, je nutno se soustředit na její dopady 

na trh práce. Její důsledky jsou přímé, ale i nepřímé a působí v mnoha směrech. Nejprve 

se pokusím definovat jednotlivé efekty APZ. Poté je přiřadím ke konkrétním 

programům, a zhodnotím tak celkové působení jednotlivých nástrojů na trh práce.6 

Obvykle existuje nesoulad mezi strukturou nabídky a poptávky na trhu práce, 

nezaměstnaní disponují jinou kvalifikací než jaká je požadována nebo volná nabídka a 

poptávka se vyskytuje geograficky na jiném místě. Snižování nezaměstnanosti je možné 

podporou správného přiřazování vhodného pracovního místa vhodným žadatelům o 

zaměstnání. Tento proces se nazývá „matching process"7. K efektivnímu párování 

pracovních míst může dojít prostřednictvím různých mechanizmů, například pokud 

bude kvalifikace nezaměstnaných lépe přizpůsobena požadavkům trhu práce; více úsilí 

v hledání práce za strany nezaměstnaného zvýší pravděpodobnost jeho setkání 

s vhodným zaměstnavatelem; školení může substituovat skutečné pracovní zkušenosti, 

což pak snižuje nejistotu a strach zaměstnance z vykonávání práce. Další možností je 

podpora mobility nezaměstnaných prostřednictvím poradenství nebo pomoci při 

zajištění životních podmínek v místě zaměstnavatele. 

Důsledkem efektivního párování žadatelů k pracovním místům je, že neobsazené místo 

bude zaplněno za kratší dobu, což přispívá ke snižování nákladů společnosti hledající 

pracovníky. Společnosti mají následně z uspořených prostředků možnost vytvořit nové 

pracovní místo. Efekt procesu párování vede tedy rovněž k růstu poptávky po práci. 

5 JSA z anglického překladu Job Search Assistance 
6 Podrobněji viz. Calforms (1994), Calforms (1999), Gaelle (1999) nebo Bellman a Jackman (1996). 
7 Viz. Calforms (1994). 
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Programy APZ poskytují uchazečům o zaměstnání výhody ve formě vzdělávání nebo 

možnosti získání zaměstnání s finanční podporou státu. Negativním efektem APZ na 

pracovní sílu může být, že lidé velmi nespokojeni ve svých stávajících zaměstnáních 

mohou své pracovní místa opouštět kvůli možnosti zařazení do některého z programů 

APZ, který jim přináší vyšší užitek než jejich stávající zaměstnání. Vyšší užitek může 

být v důsledku větší míry volného času kombinované s možností zvyšování svých 

schopností formou rekvalifikací nebo školení.8 Tímto je zvyšována míra 

nezaměstnanosti. S nárůstem nabídky práce vlivem provádění APZ rostou rovněž 

mzdové tlaky na snížení ostatních mezd. 

V případě, že se APZ zaměřuje na podporu dlouhodobě nezaměstnaných, se díky 

programům APZ stávají tito dlouhodobě nezaměstnaní více konkurenceschopní vůči 

pracujícím a krátkodobě nezaměstnaným. Zvýšení konkurenceschopnosti dlouhodobě 

nezaměstnaných nastává prostřednictvím zvýšení jejich produktivity vlivem školení a 

rekvalifikací a zvýšením aktivity nezaměstnaných v hledání pracovního místa při 

individuálním poradenství poskytovaném preferovaně dlouhodobě nezaměstnaným. 

Tento efekt je nazýván efektem konkurence outsiderů vůči insiderům9. 

Protože určitá část lidí, která získala práci díky zařazení do programů APZ, by ji mohla 

získat i bez existence APZ, dochází ke ztrátě mrtvé váhy, tj. stejného efektu na 

pracovní sílu by mohlo být dosaženo i na trhu práce bez aplikace programu APZ a 

finanční prostředky vynaložené na programy APZ jsou tedy zbytečným nákladem. 

Při poskytování příspěvků na tvorbu a provoz vybraných pracovních míst (například pro 

zdravotně postižené nebo dlouhodobě nezaměstnané) může docházet k tomu, že 

společnosti budou preferovat vytvoření tohoto pracovního místa oproti vytvoření 

pracovního místa pro jinou kategorii pracovníků, z důvodu nižších nákladů na pracovní 

místo v důsledku přijetí finanční podpory. Dochází tak k substituci pracovních míst pro 

různé kategorie pracovníků. Pracovníci podporováni příspěvky APZ jsou v konkurenční 

výhodě proti běžným pracovníkům, přestože jejich kvalifikace nebo schopnosti mohou 

být nižší. 

8 Tento jev je ovšem nepravděpodobný pro vysokoškolsky vzdělané lidi, respektive ty s maturitou. Dá se 
očekávat, že docházet k tomu může pouze u lidí vyučených nebo se základním vzděláním. 
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APZ může mít za důsledek také snižování ztráty bohatství z pohledu nezaměstnaného. 

A to z různých důvodů, např. programy APZ mohou nabízet větší kompenzace než jsou 

nezaměstnanecké dávky. Nebo mohou nezaměstnaní mít pocit, že účast v programech 

snižuje riziko nemožnosti najít práci v budoucnu. V důsledku toho nemusí někteří 

nezaměstnaní účastnící se programů APZ vyvíjet takové úsilí v hledání práce, jaké by 

vyvíjeli bez jejich existence. 

Vážným problémem u dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání je ztráta 

pracovních návyků a odborných schopností, která může vést k nižší produktivitě práce 

po návratu do zaměstnání než u krátkodobě nezaměstnaných. Dlouhodobě nezaměstnaní 

mají tak nižší hodnotu pro zaměstnavatele. Krátkodobě nezaměstnaní mohou být tak 

preferováni při náboru a mohou získat vyšší plat u srovnatelných kategorií pracovních 

míst. APZ svým působením částečně budoucí produktivitu práce nezaměstnaných 

zvyšuje (školení, rekvalifikace, veřejně prospěšné práce). Dopad na počet pracovních 

míst v ekonomice je však nejistý. Záleží na tom, který ze dvou protichůdných efektů 

bude dominovat. První efekt má podobu takovou, že firmy zvyšují svůj výstup 

prostřednictvím najímání dalších zaměstnanců s nižší produktivitou za nižší mzdy. To je 

případ, kdy programy APZ neexistují. Druhý efekt má opačné působení, tedy pokles 

poptávky po práci. Příčinou je růst produktivity v důsledku působení programů APZ. 

Firmy poté k vytvoření nějaké práce potřebují méně pracovníků než by potřebovaly, 

kdyby programy APZ nebyly zavedeny. 

Celkový dopad APZ na daně je nejasný (Calforms, 1999). Mohlo by dojít ke snížení 

daňové zátěže, protože nárůst zaměstnanosti by znamenal více vybraných daní a méně 

výdajů na podpory v nezaměstnanosti. Efekt APZ na daně je závislý na efektivnosti 

APZ. Podstatné je, zda dojde k převážení pozitivních finančních efektů programů APZ 

nebo náklady APZ nebudou dosahovat finančních přínosů z dodatečného snížení 

nezaměstnanosti. V případě, že by APZ byla neefektivní, mohlo by dojít ke zvýšení 

míry zdanění. 

9 Dlouhodobě nezaměstnaní jsou ve spojitosti s efektem konkurence označováni jako outsideři a 
pracovníci a krátkodobě nezaměstnaní jako insideři (Calforms, 1994). 
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2.2 Zhodnocení nástrojů APZ pomocí popsaných efektů 

Cílem následující kapitoly je zhodnotit jednotlivé nástroje APZ z hlediska popsaných 

efektů v kap. 2.1 Efekty APZ na trh práce, včetně vzájemného pozitivního i negativního 

působení efektů. Součástí zhodnocení je rovněž doporučení z hlediska vhodného 

zaměření daného nástroje APZ na vybrané skupiny nezaměstnaných a vhodných 

způsobů aplikace (například kombinace s jiným nástrojem). Po samostatném 

zhodnocení jednotlivých nástrojů je v poslední subkapitole provedeno souhrnné 

zhodnocení významů a efektů aktivní politiky zaměstnanosti a jsou zde rovněž 

předloženy doporučení pro efektivní aplikaci APZ. 

2.2.1 Asistence při hledání pracovního místa 

Úkolem nástroje Asistence při hledání pracovního místa (JSA) je zajistit aktivní snahu 

při získávání zaměstnání na straně nezaměstnaného. Hlavním efektem asistence při 

hledání pracovního místa je párování volných pracovních míst a vhodných pracovníků, 

tj. pozitivní „matching process". JSA vede k rostoucí nabídce práce vlivem přesné 

identifikace vhodných uchazečů, a tedy k poklesu tlaku na růst mezd. Společnosti 

nejsou nuceny k nabízení vyšších platů, aby zaujaly nové pracovníky a je pro ně snazší a 

méně nákladné zaplnit prázdná místa identifikovanými uchazeči o zaměstnám. Nižší 

náklady však vedou zároveň k vyšší produkci, což vede k rostoucí poptávce po 

pracovnících, a proto k tlaku na růst mezd. 

Poskytnutí asistence při hledání pracovního místa snižuje náklady nezaměstnaných při 

získání pracovního místa. Například nezaměstnaní díky poskytnuté asistenci nemusí 

věnovat tolik času identifikaci vhodných volných pracovních míst. Snižuje se riziko, že 

identifikují zaměstnavatele, který požaduje odlišný profil pracovníka než, kterým 

disponují apod. JSA tak vede k rostoucí soutěži na trhu práce, protože umožňuje 

nezaměstnaným, kterým je poskytnuta, více konkurovat zaměstnaným. Tento efekt, 

nazývaný efekt konkurence (Calforms, 1994), snižuje vyjednávači pozice zaměstnaných. 

Měl by tak vést k vytvoření mzdových tlaků. Celkový dopad JSA na zaměstnanost by 

měl být kladný, zejména z důvodu snižování nákladů společností (předpokládáme žádný 

vliv nákladů JSA na míru zdanění). Dopad na úroveň mezd je nejasný, není možné určit, 

zda JSA působí na zvyšování nebo snižování úrovně mezd. 
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Pokud je JSA prováděna prostřednictvím Veřejných zaměstnaneckých servisů (VZS), 

má tento úřad možnost motivovat nezaměstnané monitorováním rozsahu, v jakém se 

nezaměstnaní snaží aktivně hledat práci, a tímto vytvořit vhodné kritéria pro získávání 

některých sociálních benefitů. Jedním z výsledků by mělo být snížení participace úřadu 

prostřednictvím přezkoušení žadatele. Když VZS zjistí, že někdo nevyvíjel dostatečnou 

aktivitu při hledání práce, žadatel je vyřazen z registru uchazečů s nárokem na sociální 

benefity. 

Fagan, Mongelli and Morgan (2003) poukazují na hodnocení JSA provedené Fayem, 

který považuje JSA jako přínosné pro většinu skupin nezaměstnaných, ale nejvíce pro 

ženy a svobodné matky. Podotýká, že uvedené opatření jsou nejméně nákladné a přináší 

relativně největší výsledky. Naproti tomu shledali, že Meager a Evans jsou více 

skeptičtí. Říkají, že zaměstnanecké efekty těchto opatření jsou malé nebo neexistující. 

Jedna z nově vzniklých forem JSA jsou znovu-zaměstnanecké bonusy, tzn. peněžní 

příspěvky pro čerstvě nezaměstnané, kteří si najdou práci rychle a udrží si ji po nějakou 

dobu. Takovéto programy fungují v Japonsku a Koreji a byly vyzkoušeny v některých 

státech USA. Výsledky ukazují, že tyto příspěvky vedly k dosti podstatnému poklesu 

délky trvám nezaměstnanosti (Fagan, Mongelli and Morgan, 2003). Kromě pozitivního 

efektu zvýšení motivace rychlého získání zaměstnání může docházet k nárůstu počtu 

lidí, kteří si tento příspěvek nárokují. Například lidé, kteří si snadno najdou práci, se 

mohou nechat vyhodit ze zaměstnání, a poté pobírat tento bonus. Aby byly 

minimalizovány takovéto nepříznivé dopady, tak musí být vytvořeny kontrolní komise, 

které budou monitorovat chování příjemce příspěvku a jeho předchozího 

zaměstnavatele. Jelikož mohou být nezaměstnaní, kteří by si rychle našli nové 

zaměstnání i bez znovu-zaměstnaneckých bonusů, dochází ke ztrátě mrtvé váhy. 

2.2.2 Skolení žadatelů a rekvalifikace 

Školení žadatelů a rekvalifikace podobně jako asistence při hledání pracovního místa 

vedou ke zlepšení procesu efektivního párování pracovních míst, jestliže se ti, kteří 

procházejí kurzy, stávají vhodnějšími kandidáty na daná volná pracovní místa. 

Důsledkem by mělo být snížení nákladů firem při hledám vhodného pracovníka, a tedy 

růst produkce a nárůst poptávky po zaměstnancích. Nechtěným negativním efektem 
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školení je snížení aktivity člověka na hledání práce, tzv. locking-in efekt, většinou tento 

efekt působí ale jen dočasně po dobu realizace školení (Calforms, 1994). 

Školící programy ovlivňují rovněž konkurenci mezi zaměstnanými a nezaměstnanými na 

trhu práce. Nezaměstnaní vlivem školení a rekvalifikací zvyšují své znalosti, svou 

hodnotu na trhu práce, a konkurují tak nabídkou své práce zaměstnaným s danou 

kvalifikací. Účastníci kurzů by měli být více schopni konkurovat součastným 

zaměstnaným, ale až v době po ukončení školení. V době realizace kurzů jejich 

konkurence naopak klesá vlivem nižší aktivity školených při hledání nové práce. 

Jelikož můžeme říci, že poskytnuté školení je duševním aktivem, které získávají 

nezaměstnaní, je další skutečností vyplývající ze školení snížení velikosti ztráty 

bohatství školeného v průběhu nezaměstnanosti. Nižší rozdíl mezi užitkem získaným při 

zaměstnání a užitkem získaným při nezaměstnání (prostřednictvím volného času, dávek 

v nezaměstnanosti a školením) vede k tomu, že zaměstnaní vytvářejí vyšší mzdové tlaky 

na zaměstnavatele. 

Dle Faye (1996) pomáhají školení hlavně opětovnému vstupu žen do pracovního 

procesu, nikoliv však středně starým mužům a starším pracovníkům s nízkou počáteční 

vzdělaností a mladým lidem, kteří právě opustili školu. Fay říká, že tyto programy 

pracují nejlépe, pokud jsou zaměřeny na specifické skupiny, pokud mají silnou relevanci 

toho, co požaduje trh práce, a pokud signalizují vysokou kvalitu. Fay klade důraz na to, 

aby školení byla organizována na základě evidence již existujících programů, které 

pořádají samotné firmy. Nemělo by docházet jen k nesystematickému zvyšování jejich 

počtu. Meager a Evans (1997) tvrdí, že ačkoli se ukazuje, že školení má malý efekt na 

zvyšování zaměstnanosti v krátkém období, tak by měly být nejdříve brány v úvahu 

přínosy ze školení a získání nových dovedností, které jsou dlouhodobé a měly by být 

větší než indikují krátkodobé dopady. Také poukazují na to, že školení dlouhodobě 

nezaměstnaných má větší efekt, když je zaměřeno na konkrétní potřeby zaměstnavatelů. 

Celkově jsou školící programy hodnoceny jako velmi pozitivní opatření (Fagan, 

Mongelli and Morgan, 2003). Je zdůrazňován přínos školení na pracovišti, umožňující 

nezaměstnaným demonstrovat jejich schopnosti společnostem provádějícím školení a 

zároveň potencionálním zaměstnavatelům. 
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2.2.3 Specifické podpory zvyšování zaměstnanosti 

Podpora specifických skupin uchazečů o zaměstnání zasahuje do trhu práce 

prostřednictvím několika efektů. Důležitým efektem je efekt konkurence 

znevýhodněných skupin (dlouhodobě nezaměstnaných, zdravotně postižených, 

absolventů a žen), které jsou podpořeny finančně, vůči zbytku pracovní síly. Může se 

stát, že konkrétní pracovní místo by mohlo být obsazeno při dané mzdě běžným 

uchazečem o zaměstnání (uchazečem, který není součástí znevýhodněných skupin), ale 

pro zaměstnavatele je výhodnější zaměstnat například dlouhodobě nezaměstnaného, 

jehož poměr požadované mzdy (možné omezení minimální mzdou) a produktivity je 

nižší než u běžného uchazeče. Poskytnutí podpory v rámci APZ však sníží náklady na 

takového potencionálního pracovníka a zaměstnavatel ho bude preferovat před 

normálním uchazečem o zaměstnání. 

V případě, že se jedná o dočasné pracovní místo podpořené programem APZ (například 

veřejně prospěšné práce) a uchazeč nemusel projevit aktivitu při hledání takového 

zaměstnání, a ani není nucen v průběhu dočasného programu hledat regulérní 

zaměstnání dochází k locking-in efektu, a ke snížení nabídky práce a tlaku na mzdy. 

Důležitým efektem z hlediska efektivity tohoto nástroje APZ je ztráta mrtvé váhy 

vlivem podporování pracovních míst, které by mohly být obsazeny i při neexistenci 

specifických podpor a zaměstnavatelé o ně žádají pouze z důvodů zájmu na snižování 

svých nákladů na mzdy. 

Zaměstnanecké podpory jsou Fayem (1996) hodnoceny jako vhodné opatření pro 

dlouhodobě nezaměstnané a opětovný návrat žen do zaměstnání. Poukázal také na to, že 

takovéto politiky potřebují dobré cílování a kontroly zajišťující vyhnutí se velkým 

ztrátám mrtvé váhy, a možnostem, že společnosti mohou využít takovéto programy 

k permanentní podpoře svých zaměstnanců. Nicméně došel k závěru, že tato forma 

podpory je nezbytná pro ty nejvíce znevýhodněné skupiny lidí, jako jsou dlouhodobě 

nezaměstnaní, u kterých jiná opatření nejsou účinná. 

Nechtěným důsledkem vznikajícím při poskytování dotací na vytvoření nového 

pracovního místa je efekt vytlačení {„displacement efekt"), tzn. vytvořená pracovní místa 

na základě programu APZ pouze nahrazují již existující pracovní místa obsazená 

pracovníky bez podpor APZ. Calforms (1999) se věnoval jeho zkoumání a zjistil, že 



zaměstnanecké podpory mohou vést ke vzniku tohoto efektu, a to až mezi 39 a 84 %, tj. 

pracovní místa vytvořená na základě tohoto programu vedou k poklesu regulérní 

zaměstnanosti (před zavedením programu). 

Tedy je možno soudit, že čím bližší je vytvoření nového pracovního místa pomocí 

programu tomu původnímu místu (pokud je hodně sekretářek a podnikatelé dostanou 

podporu na vytvoření pracovního místa pro sekretářky, tak může dojít k propuštění 

součastné zaměstnankyně a přijetí jiné z trhu práce, na kterou se bude podpora 

vztahovat), tak tím je efekt vytlačení větší. Ke snížení efektu vytlačení by mohlo dojít 

pomocí zavedení přísnějších kontrol zaměstnavatelů ohledně využívání tohoto opatření 

(Fagan, Mongelli and Morgan, 2003). Procento čistého vzrůstu zaměstnanosti by se dalo 

zvýšit také prostřednictvím přesnějšího zaměření této formy APZ na problematické 

skupiny nezaměstnaných. Ovšem je zde problém: čím více bude kontrol zajišťujících 

nezneužívání podpor, tím bude míň firem účastnících se těchto programů. Také může 

dojít k tomu, že čím budou programy úžeji spojeny s označením „znevýhodněný", tím 

méně nezaměstnaných se jich bude chtít zúčastnit, protože tím budou směrem 

k zaměstnavateli vysílat signál o své snížené produktivitě a schopnostech (Fagan, 

Mongelli and Morgan, 2003). 

2.2.4 Přímá tvorba pracovních míst 

Tento nástroj je podobný specifickým podporám na tvorbu pracovních míst, ale 

v některých věcech se zásadně liší. V rámci přímé tvorby pracovních míst je obvykle 

hrazena celá výše mzdy nezaměstnaného, z důvodu udržení nákladů programu se 

obvykle jedná o minimální mzdu (například Veřejně prospěšné práce v České 

republice). Pracovní místa jsou obvykle vytvářena ve veřejném sektoru (naopak 

specifické podpory jsou obvykle pouze příspěvkem ke mzdě a jsou zaměřeny do oblasti 

soukromých společností). S přímou tvorbou nových pracovních míst je spojen negativní 

locking-in efekt související se snížením aktivity nezaměstnaného při hledání práce. Dále 

se také projevuje efekt mrtvé váhy, protože pracovní místa jsou vytvářena při uplatnění 

přímé podpory pracovního místa na úkor možnosti vytvoření pracovních míst bez 

možnosti poskytnutí podpory. 
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Jeden z důležitých nedostatků tohoto opatření je, že se neočekává poskytnutí příležitosti 

danému člověku demonstrovat jeho schopnosti potencionálnímu zaměstnavateli, a že 

přijatá práce je méně blízká takové, jaká je nabízena na standardním trhu práce. 

Efekt substituce mezi zaměstnanci bez podpory a uchazeči o zaměstnání, kteří jsou 

podpořeni finančními prostředky z programu APZ, nastává s menší pravděpodobností 

při přímé tvorbě pracovních míst než při podpoře tvorby pracovních míst ve firmách. A 

to proto, že přímá tvorba pracovních míst organizována vládou může být zaměřena na 

aktivity, které by jinak nebyly podniknuty. 

Fay (1996) říká, že přímá podpora pracovních míst pomáhá pouze, pokud je zaměřena 

na znevýhodněné skupiny lidí, kteří mohou mít velmi velké bariéry pro získání práce. 

Přímá tvorba pracovních míst většinou vytváří pracovní místa s nízkým mezním 

produktem. Meager a Evans (1997) soudí, že přínosy těchto opatření jsou velmi nejisté. 

Došli k pesimistickým závěrům pro mnoho zemí, u kterých jsou už dlouho platné 

opatření APZ, a které mají silný sklon k přímé tvorbě pracovních míst. Ale přesto určité 

programy v některých zemích ohodnotili mnohem pozitivněji. Mezi jiným, argumentují, 

že více úspěšné programy jsou ty, které nabízejí stejnou práci jaká je na normálním trhu 

práce, které nabízejí školení a jiné podpory pro účastníky, a které jsou zaměřené na 

dlouhodobou nezaměstnanost.10 

Důležitou otázkou zůstává, zda je možné, aby přímá tvorba pracovních míst mohla vést 

k růstu regulérní zaměstnanosti. Studie OECD (2002) říká, že využitím přímé podpory 

tvorby pracovních míst dochází ke snižování dlouhodobé nezaměstnanosti, ale rovněž 

dochází k opakovaným periodám krátkodobé nezaměstnanosti. Fagan, Mongelli a 

Morgan (2003) uvádí, že Martin a Grubb došli k závěru, že přímá tvorba pracovních 

míst má malý úspěch v pomoci nezaměstnaným najít stálou práci na normálním trhu. 

10 Eichler a Lechner (2002) (viz. Fagan, G., Mongelli, F. P., Morgan, J. (2003)) zjistili podstatné snížení 

pravděpodobnosti, že člověk bude nezaměstnaným v období následujícím hned po tom, kdy se zúčastnil 

veřejných programů pro zaměstnanost ve východním Německu. Calmforms (2002) (viz. Fagan, G., 

Mongelli, F. P., Morgan, J. (2003)) zjistil, že displacement efekt při přímé tvorbě pracovních míst je 

mnohem menší než při jiných formách podpory zaměstnanosti. Dále dospěl k závěru, že takovéto 

programy pracují lépe, pokud jsou blíže regulérnímu trhu práce. 
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2.2.5 Podpora podnikání 

Podpora nezaměstnaným při zakládání nových společností přispívá ke vzniku nových 

právnických nebo fyzických osob, které by jinak nebyly založeny zejména z důvodu 

nedokonalostí trhu11. Takto vzniklé společnosti mohou po nějaké době vytvořit nové 

pracovní místo, a tedy zvýšit poptávku po zaměstnancích. 

Pokud tito podnikatelé zvyšují konkurenci na trhu, na kterém podnikají, tak je možné, že 

se sníží zisk těch firem, které na tomto trhu byly již před tím. Důsledkem by mohl být 

pokles přívětivosti podnikatelů zvyšovat svým zaměstnancům platy, a zhoršila by se tak 

vyjednávači síla zaměstnanců. Vedle vytvoření nových pracovních míst zde dochází ke 

ztrátě mrtvé váhy a substitučním efektům. Některé firmy by vznikly i bez této podpory a 

noví podnikatelé by mohli původní společnosti vytlačit z trhu, protože díky využité 

podpoře mají snadnější postavení než ti, kteří podporu neobdrželi. 

Meager, Evans a Fay (1997) soudí, že podpora začínajícím podnikatelům je pomoc jen 

pro omezeně množství lidí, převážně muže ve věku 30 až 40 let, kteří mají poměrně 

vyšší vzdělání. Ovšem náklady mrtvé váhy a ztráty v důsledku vytlačení jiných 

podnikatelů, kteří nezískali finanční podporu státu, jsou poměrně vysoké. 

2.3 Zhodnocení nástrojů APZ a znaky „dobré" APZ 

Efekty popsané u jednotlivých nástrojů nejsou čistým důsledkem APZ. Je důležité 

sledovat také to, jak bude APZ spolupůsobit s ostatními existujícími institucemi a 

politikami ovlivňujícími trh práce (viz. kap. 1.2). Zavedení stejné politiky APZ může 

mít rozdílné dopady podle země, ve které je implementována, v důsledku rozdílné 

interakce s existujícími institucemi trhu práce. 

Další otázkou je, jak je APZ financována. Pokud budou zvýšené náklady na APZ vyšší 

než pokles nákladů na pasivní politiku zaměstnanosti, tak by se zvýšily celkové státní 

výdaje. Tento nárůst by musel být financován pomocí zvýšením daní. Nové náklady 

firem by mohly vést ke snížení produkce a poptávky po práci nebo snížení čisté mzdy 

zaměstnanců (viz. kap. 1.2). Avšak pokud je APZ velmi efektivní, tak by měla být 

11 Zejména se zde jedná o bariéry vstupu do podnikatelského prostředí, komplikovaný přístup k finančním 
prostředkům, nedokonalá informovanost. 



schopna se samofinancovat, tzn. dodatečné daňové výnosy a snížení výdajů na pasivní 

politiku by převážily nad výdaji, které byly investovány do APZ , nebo dokonce snížit 

celkové výdaje. Proto by mělo být bráno ve zřetel i to, jaký vliv bude mít APZ na státní 

rozpočet. Jakékoliv změny ve zdanění indukované takovouto politikou by měly mít 

význam pro poptávku a nabídku práce. Záleží na tom, kterými daněmi jsou ovlivněny, a 

jaké interakce na trhu nastanou. 

Calforms (1994) doporučuje, aby tržní čisté mzdy byly dostatečně vyšší než jsou mzdy 

vymiňovací. Aby byly programy APZ důsledně cílovány na ohrožené skupiny 

nezaměstnaných a trvání těchto programů nebylo příliš dlouhé (vliv locking-in efektu). 

Martin (2000) doporučuje prosadit důkladnou kontrolu nad aktivitou nezaměstnaného 

při hledání práce, provádění přezkoušení žadatelů, tzv. work testy. Školení a 

rekvalifikace by měly být přizpůsobeny skutečným požadavkům místních 

zaměstnavatelů. Měly by být prováděny intervence už ve školním věku, kdy by mladí 

lidé neměli možnost opustit školu bez dokončeného vzdělání. Měla by být u nich 

zlomena nechuť k práci a zodpovědnosti. Dávky v nezaměstnanosti by měly být úzce 

propojeny s délkou trvání nezaměstnanosti, měly by být konkrétně cílované a 

krátkodobé, měly by nutit lidi k vyvíjení větší aktivity při hledání práce. Velmi 

důležitou úlohu zde hraje monitoring nad jejich zneužíváním. Podpoiy pro 

nezaměstnané, kteří chtějí začít podnikat by měly být přísně přidělovány. A to pouze 

těm lidem, kteří mají podnikatelského ducha a dobrou motivaci k přežití 

v konkurenčním prostředí. 

Vedle samotné aktivní politiky mají na její úspěch vliv také pasivní prvky. Jestliže je 

systém nezaměstnaneckých dávek velkorysý a špatně řízený, tak je těžké uvádět 

programy aktivní politiky tak, aby zvýšila efektivitu trhu práce a snížila strukturální 

nezaměstnanost. Stejným rizikem je, že aktivní opatření budou prováděna ve velké míře 

a budou sloužit pouze k reformování systému přidělujícího dávky, a tedy se z nich 

stanou de facto opatření pasivní. 

Martin (2000) poukazuje na to, že Veřejné zaměstnanecké servisy mají centrální úlohu 

v zajištění takovéhoto lepšího managementu. Nejvíce efektivně pracují, pokud mají 

formu integrované jednotky zajišťující tři hlavní funkce - přidělování pracovních míst, 

vyplácení nezaměstnaneckých dávek a zařazování jednotlivců do programů aktivní 

politiky. 
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Dalším způsobem jak zefektivnit spolufungování aktivních a pasivních prvků je udělat 

pasivní nezaměstnanecké podpory tak aktivními, jak je to jen možné. A to 

prostřednictvím např. znovu-zaměstnaneckých benefítů, pracovních klubů, pravidelných 

kontaktů mezi žadatelem a VZS. Měly by být tvořeny profily nových žadatelů, aby se 

snížilo riziko, že se právě oni stanou dlouhodobě nezaměstnaným. Aby lidé mohli 

nadále dostávat nezaměstnanecké podpory, měli by splnit dvě kritéria: projít work testy 

a projevovat iniciativu v hledání zaměstnání, která by měla být potvrzena 

potencionálním zaměstnavatelem. Podmínkou, aby lidé mohli pobírat podpory i 

v delším období (po šesti až osmi měsících) by měla být účast v některém z programů 

aktivní politiky. Účastníci školení a ti, kteří jsou zařazeni do programu na tvorbu 

pracovních míst státem, by měli být pořád připraveni na vstup na trh práce a nadále si 

sami hledat zaměstnání. 

Jednou z možností, jak zefektivnit VZS je umožnit i tržním subjektům podílet se na 

tvorbě aktivní politiky zaměstnanosti. Například školící programy jsou prováděny 

státním sektorem, i když to nemusí být vždy nejefektivnější. Některé země začínají 

v této oblasti experimentovat a dávají větší možnost soukromému sektoru v jejich 

iniciativách. Zejména školení může být v rukou nějaké soukromé agentury. Rakousko 

šlo v tomto ještě dále a navrhlo vznik trhu pro umístění nezaměstnaného na pracovní 

místo. Dochází tak k soutěži mezi soukromými a státními zaměstnaneckými agenturami 

o to, která umístí největší počet „riskantních" nezaměstnaných. 
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3 EVROPSKÉ ZKUŠENOSTI Z APLIKACE AKTIVNÍ POLITIKY 

ZAMĚSTNANOSTI 

Cílem této kapitoly je představit politická opatření v oblasti aktivní politiky 

zaměstnanosti a souvisejících institucí, která jsou přijata v Evropské unii a posoudit 

vhodnost využití konkrétních aplikací APZ v západní Evropě z hlediska popsaných 

efektů v předchozích kapitolách. 

3.1 Reformy politiky zaměstnanosti v Evropě 

Od sedmdesátých až do počátku devadesátých let byl v Evropě zaznamenán razantní 

nárůst míry nezaměstnanosti. Dosavadní politiky zaměstnanosti byly neúspěšné, a tedy 

byly evropské země nuceny vytvořit novou politiku, která by se zaměřovala na 

snižování nedokonalostí trhu práce. Zároveň by také byla preventivním opatřením 

zamezujícím degradaci některých znevýhodněných skupin lidí na trhu práce, například 

mladých, s nízkým vzděláním nebo dlouhodobě nezaměstnaných. Nezaměstnanost má 

vliv na vývoj celé společnosti a její společenské rozdělení. V Evropě dochází 

k paralelnímu nárůstu počtu domácností, ve kterých nepracuje žádný dospělý a 

domácností, ve kterých naopak pracují všichni dospělí (Fay, 1996). 

Graf č. 1 Vývoj míry registrované nezaměstnanosti v EU 15 

Zdroj: OECD (www.oecd.org) 
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Dle grafu vývoje míry nezaměstnanosti v EU15 je viditelné, že za období devadesátých 

let, kdy byla provedena většina rozhodujících reforem politiky zaměstnanosti v Evropě, 

došlo během deseti let ke snížení nezaměstnanosti. Je však nutné podotknout, že během 

období konce devadesátých let také došlo k růstu HDP ve většině vyspělých ekonomik 

světa, a snížení nezaměstnanosti je z podstatné části rovněž ovlivněno tímto faktorem 

(viz.Graf č.6). 

V následující části se zaměřím na pět modelových přístupů reformy politiky 

zaměstnanosti, a to Dánsko, Finsko, Německo, Nizozemí a Velkou Británii.12 Ve všech 

jmenovaných zemích kromě Německa došlo během období reforem k poklesu 

nezaměstnanosti, včetně dlouhodobé nezaměstnanosti (viz. tabulka na str. 35). 

V důsledku reforem politiky zaměstnanosti došlo rovněž k poklesu výdajů na pasivní i 

aktivní politiku zaměstnanosti vzhledem k HDP. Výjimkou bylo Nizozemí, kde došlo 

k poklesu výdajů na pasivní politiku zaměstnanosti, ale k růstu výdajů na APZ 

vzhledem k HDP. 

Dánsko reformovalo svou politiku zaměstnanosti v několika fázích, v letech 1994, 1995, 

1996 a 1999. Základními principy dánské reformy byly orientace na potřeby trhu práce, 

decentralizace VZS na čtrnáct regionů a zapojení sociálních partnerů (odborů). 

Konkrétně se opatření politiky zaměstnanosti zaměřovala na aktivní přístup uchazečů o 

zaměstnání, definování práv a povinností nezaměstnaných a zkrácení doby pobírání 

dávek v nezaměstnanosti. Byly zavedeny individuální akční plány a možnost co 

nej včasnějšího zapojení do programů APZ u rizikových skupin nezaměstnaných. Dále 

byla například zavedena podmínka pro mladé uchazeče o zaměstnání účastnit se APZ 

programů pro pobírání dávek v nezaměstnanosti. Posoudíme-li reformu z hlediska 

popsaných efektů APZ, tak se reformy v Dánsku zaměřily zejména na zvýšení motivace 

nezaměstnaných hledat nové zaměstnání zvýšením rozdílu mezi dávkami 

v nezaměstnanosti a dalšími dávkami sociální péče (tzv. vymiňovací mzdou - viz kap. 

1.2) a potencionálním příjmem nezaměstnaných13. Vedle toho došlo k efektivnějšímu 

12 Podrobněji viz. Raisanen (2005), Fagan, Mongelli a Morgan (2003), Barrel and Genre (1999), OECD 
(2006), Nicoletti, Scarpetta and Boylaud (2000). 
13 tzn. příjem, který by mohl nezaměstnaný obdržet na trhu práce vzhledem ke svému vzdělání a 
schopnostem. 



párování volných míst a vhodných uchazečů o zaměstnání, byly zkvalitněny služby VZS 

prostřednictvím decentralizace a orientace na potřeby trhu práce (strukturu poptávky). 

Nejdůležitější částí reformy politiky zaměstnanosti v Nizozemí v devadesátých letech 

bylo řízené umírněné zvyšování mezd (wage moderation), reforma sociálního 

zabezpečení a reforma aktivní politiky zaměstnanosti. Tlak na nezvyšování mezd, 

respektive nákladů na práci, byl v Nizozemí již od roku 1982, kdy byl přijat tzv. 

Wassenaar agrement, který zajistil cenovou stabilitu, snížení počtu hodin pracovního 

týdne, sdílení pracovních míst (job sharing) a financování politiky zaměstnanosti 

z úspor nezvyšujících se mezd. Podstatným důsledkem nízkých nákladů na pracovní sílu 

je rostoucí poptávka po pracovní síle. 

Graf č.2 Vývoj nákladů na pracovní sílu v US$, 1994=100 
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/ 
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Zdroj: Barrell a Genre (1999) 

Současně s omezením růstu nákladů na pracovní sílu byla postupně i modernizována 

aktivní politika zaměstnanosti. Vletech 1991 a 1995 byly zpřísněny podmínky pro 

vyplácení dávek v nezaměstnanosti. V roce 2002 došlo k reformě VZS, kdy část jejich 

služeb má být poskytována prostřednictvím soukromých institucí. Cílem tohoto kroku 

bylo překonání institucionální ztuhlosti státní správy a zlepšení předpokladů aktivní 

politiky zaměstnanosti. Ministerstvo práce (SZW) má stále dohlížecí roli nad základními 

cíly politiky zaměstnanosti. Veřejné VZS jsou vstupní branou pro nezaměstnané, 

nezaměstnaní jsou zde registrováni a ohodnoceni z hlediska rizikovosti, že se stanou 

dlouhodobě nezaměstnaní. Poté je snimi proveden základní pohovor o jejich 
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možnostech na trhu práce. V případě nemožnosti okamžitě získat nové zaměstnání 

prostřednictvím VZS, jsou předáni agentuře sociálního zabezpečení (UWV), která 

zprostředkuje dávky v nezaměstnanosti a poradenské služby soukromých agentur. 

Specifikem trhu práce v Nizozemí je vysoký podíl práce na částečný úvazek, který je i 

legislativně podporován v místním pracovním právu. Flexibilita ve stanovování výše 

pracovních úvazků snižuje zejména nezaměstnanost žen. Reformy APZ v Nizozemí se 

podobně jako v Dánsku snažily zvýšit motivaci nezaměstnaných, a to větším rozdílem 

mezi vymiňovací mzdou a očekávanou mzdou nezaměstnaného. Zlepšení efektivního 

párování volných míst a vhodných uchazečů o zaměstnání („matching process") bylo 

uskutečněno skrze vyšší spolupráci se soukromými pracovními agenturami (v Dánsku 

zapojení municipalit). 

Finsko muselo na počátku devadesátých let reagovat na silnou ekonomickou recesi ve 

své ekonomice. Hlavními principy reforem v letech 1998 a 2002 bylo zvýšení míry 

aktivních prvků politiky zaměstnanosti. To bylo provedeno skrze zavedení paušálních 

dávek v nezaměstnanosti, reformu programů APZ a definování práv a povinností 

uchazečů o zaměstnání, za kterých mohou získávat benefity v nezaměstnanosti, 

v podobném duchu jak bylo definováno reformami v Dánsku. Byl snížen objem 

programů APZ, zejména příspěvků zaměstnavatelům a podporám přímé tvorby 

pracovních míst. Naopak byla silně zvýšena podpora školení a poradenství ve 

vyhledávání pracovních míst. Nejúspěšnějším programem APZ bylo vytvoření Job 

klubů, které pomáhají nezaměstnaným skupinově vyhledávat vhodné zaměstnání. 

Finské reformy pomohly zejména dlouhodobě nezaměstnaným s nízkou kvalifikací ve 

středním věku. Přenesení váhy výdajů na APZ z podpory tvorby pracovních míst na 

podporu školení a poradenství uchazečům o zaměstnání snižuje negativní substituční 

efekty (preference nezaměstnaných s podporou APZ nad jinými nezaměstnanými), 

negativní efekty vytlačování (nahrazování stávajících zaměstnanců nezaměstnanými 

s podporou APZ) a také snižuje ztráty mrtvé váhy. Naopak vytvoření Job klubů a vyšší 

podpora školení a poradenství zvyšuje efektivnost párování volných pracovních míst a 

vhodných uchazečů o zaměstnání („matching process"). Doprovázení reformy APZ 

dalšími změnami v institucích trhu práce zvýšilo motivaci nezaměstnaných vyhledávat a 

přijmout nové zaměstnání. 

24 



Velká Británie má nejnižší výdaje jak na pasivní, tak i na aktivní politiku zaměstnanosti 

vzhledem k HDP ze všech pěti sledovaných zemí, přesto dosahuje nejlepších výsledků 

jak v míře nezaměstnanosti (třetí za Dánskem a Nizozemskem), tak i v podílu 

dlouhodobě nezaměstnaných (druhá za Dánskem). Britská politika zaměstnanosti v roce 

1998 vyhlásila program „new Deals for young people", který se zaměřuje na mladé 

nezaměstnané, v roce 2000 program zaměřený na dlouhodobě nezaměstnané. Mladí 

uchazeči o zaměstnám mají čtyři možnosti jak získat dávky v nezaměstnanosti: 

vzdělávání nebo školení v rozsahu plné pracovní doby, šestiměsíční dobrovolnická 

práce, šestiměsíční práce ve veřejném sektoru nebo podpora zaměstnavatele. 

Vzhledem k přísným podmínkám vyplácení dávek v nezaměstnanosti ve Velké Británii, 

byla snaha mnoha lidí získat sociální dávky spojené s pracovní neaktivitou (například 

spojené se zdravotním postižením). Podíl lidí neaktivních na trhu práce ve Velké 

Británii je jeden z nejvyšších ze zemí OECD. Specifikem Británie je tak zahrnutí i 

pracovně neaktivních lidí do APZ, současně byla integrována správa sociálních dávek a 

příspěvky v rámci politiky zaměstnanosti v roce 2001. Příspěvky pro nezaměstnané jsou 

podmíněné aktivním hledáním práce. Ve srovnání s Nizozemím neplánuje Velká 

Británie rozsáhlou privatizaci VZS, nicméně podíl nákupů služeb ze soukromého 

sektoru je vysoký, zejména v oblastech s vysokou nezaměstnaností - Employment 

Zones. 

Graf č.3 Podíl aktivních prvků na celkových výdajích politiky zaměstnanosti (v %) 

Zdroj: OECD (2006) 
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Na Grafu č.3 je zřetelně viditelný důraz na aktivní prvky v politice zaměstnanosti, 

jejichž podíl na výdajích politiky zaměstnanosti dosáhl 58,7 % v roce 2003 a značně 

přesahuje průměr evropské unie. Z tabulky o struktuře výdajů na APZ na str. 29 je dále 

vidět, že převážná většina těchto prostředků je věnována podpoře školení a vzdělávání 

nezaměstnaných. 

Ve struktuře výdajů APZ ve Velké Británii hrají významnou roli rekvalifikace, což je 

spojeno s vysokou přísností při posuzování oprávněnosti přiznání dávek v 

nezaměstnanosti. Velká Británie až u 19,3 % nezaměstnaných přestane vyplácet dávky v 

nezaměstnanosti z důvodu odmítnutí práce, povinných nástrojů APZ, nedostatečné 

aktivity při hledání práce nebo jiného porušení pravidel. Ve srovnání s Německem je 

tato hodnota až pěti násobná. 

Graf č. 4 Odmítnutí poskytování dávek v nezaměstnanosti z důvodu nekázně 
nezaměstnaného (v % oprávněných uchazečů o dávky v nezaměstnanosti) 

Zdroj: OECD (2006) 

Úspěšnost politiky zaměstnanosti Velké Británie je ovlivněna oproti dalším evropským 

zemím odlišným vlivem institucí trhu práce, zejména nejnižší regulací trhu práce v 

Evropě, která umožňuje společnostem flexibilnější propouštění zaměstnanců a snižuje 

tím riziko (a s tím spojené náklady) při najímání nových zaměstnanců. Vyšší dynamika 

na trhu práce umožňuje nezaměstnaným zvýšit pravděpodobnost rychlého získání nové 

práce, čímž je snižována dlouhodobá nezaměstnanost. Při vysoké dynamice trhu práce si 

nezaměstnaní udržují snadněji své pracovní návyky a schopnosti. Při vyšší nabídce 

volných míst je také pravděpodobnější efektivní párování volných míst a vhodných 
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uchazečů o zaměstnání. Jelikož je politika zaměstnanosti více zaměřena na vzdělávání, 

školení a aktivní vyhledávání pracovních míst, dochází k nižším ztrátám mrtvé váhy. 

Posledním modelovým příkladem reformy politiky zaměstnanosti je Německo. Trh 

práce v Německu byl zásadně ovlivněn sjednocením Německa v devadesátých letech. 

Německo ze všech sledovaných zemí dosahuje největšího podílu dlouhodobé 

nezaměstnanosti. VZS v Německu mají již tradičně velmi silné postavení, sami o sobě 

zaměstnávají 89 000 zaměstnanců. VZS integrují všechny hlavní funkce umísťování 

uchazečů na trh práce, administraci vyplácení dávek v nezaměstnanosti a provádění 

programů aktivní politiky zaměstnanosti. VZS jsou relativně autonomní na centrální 

vládě a jsou značně ovlivněny aktivitou sociálních partnerů. 

Reforma trhu práce v Německu byla realizována na základě závěrů Hartzovy komise, 

které byly publikovány v srpnu 2002. Jedenáct doporučení komise mohou být 

seskupeny do tří hlavních oblastí: zvýšení tržních principů ve veřejných službách, 

aplikace služeb zaměstnanosti cílených na ohrožené skupiny uchazečů o zaměstnám a 

reorganizace organizace a funkcí úřadů služeb zaměstnanosti. Součástí závěrů bylo 

doporučení o provádění „cost-benefit" kalkulací programů APZ s následným snížením 

výdajů na školení a přímých podpor pracovních míst. Na základě reformy byly 

zpřísněny podmínky pro vyplácení státních příspěvků a byly posíleny VZS. 

Reforma se převážně zaměřila na pokus o snížení doby nezaměstnanosti, než řešení 

dopadů nezaměstnanosti. Na počátku roku 2005 byl reformován systém dávek v 

nezaměstnanosti a od roku 2006 maximální doba, po kterou je možno pobírat dávky v 

nezaměstnanosti, je stanovena na dvanáct měsíců. Dále byla snížena role programů 

přímých podpor pracovních míst. V nej bližším období se očekává růst významu 

soukromých agentur v práci VZS. Jelikož reformy trhu práce byly provedeny teprve 

nedávno, není možné zatím zhodnotit jejich celkový dopad. Záměrem Hartzovy komise 

bylo sloučení služeb zaměstnanosti do jedné instituce a dosažení tak jediného 

kontaktního místa „tzv. one-stop" pro nezaměstnané. Kritici však často popisují 

výslednou strukturu jako složitou a nepřehlednou. Ačkoliv opatření reformy trhu práce 

směrují k flexibilnějšímu trhu ve srovnání s výše popsanými reformami dosahuje míra 

regulace trhu práce a pasivních prvků (například délka poskytování dávek v 

nezaměstnanosti) vyšších hodnot než v ostatních výše popsaných zemích, a snižují tak 
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možnosti rychlé dynamiky trhu práce a motivaci zaměstnanců k aktivnímu přístupu k 

vyhledávání pracovních míst. 

3.2 Výdaje na APZ v Evropské unii 

Provedené reformy politiky zaměstnanosti měly vliv také na výdaje aktivní a pasivní 

politiky zaměstnanosti. Ve většině států Evropské unie došlo v letech 1985-2000 ke 

zřetelnému nárůstu výdajů na APZ. V tomto období byl rovněž zaznamenán nárůst 

relativního podílu výdajů na APZ ve srovnání s výdaji na pasivní nástroje politiky 

zaměstnanosti, a to z 28 % v roce 1985 na 41 % v roce 2000 (Fay, 2003). 

Vývoj využívání APZ v Evropské unii nebyl homogenní ve všech zemích. Největší 

nárůst můžeme zaznamenat ve Švédsku, které mělo již v roce 1985 dvojnásobné výdaje 

na aktivní prvky politiky zaměstnanosti než byl průměr Evropské unie (Fay, 2003). 

V důsledku rostoucí nezaměstnanosti, která byla nutně provázena rostoucími výdaji na 

pasivní politiku zaměstnanosti, však došlo naopak k poklesu relativního podílu výdajů 

na aktivní a pasivní prvky. 

Sledujeme-li patnáctileté období, tak můžeme říci, že využití aktivní politiky v Evropě 

má rostoucí tendenci. Průměrný podíl výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti na HDP 

v EU vzrostl během patnácti let z 0,8 % na 1 % (Fagan, Mongelli and Morgan, 2003). 

Přesun výdajů z pasivní politiky na aktivní politiku zaměstnanosti nebyl příliš výrazný. 

Z následujícího grafu je patrná struktura výdajů na jednotlivé programy aktivní politiky 

zaměstnanosti v EU 15. 
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Graf č. 5 Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti podle druhu programu, 200314 
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Zdroj: Expenditure on training measures for the unemployed accross the EU 2005 
(epp. eur ostat. cec. eu. int) 

Programy školení a rekvalifikací jsou nej významnější částí APZ z hlediska podílu 

výdajů dle údajů za EU15. Toto neplatí však u všech sledovaných zemí. V pěti zemích 

dosahují výdaje na školení nej vyššího podílu (DE, AT, PT, FI, UK). Zcela nej vyššího 

podílu na výdajích APZ dosahuje školení ve Velké Británii (81 %). Obvykle využívanou 

formou je školení prostřednictvím vzdělávacích institucí (48,5 %). Školení formou na 

pracovišti je využíváno v EU velice zřídka (celkem 3,4 %), pouze ve Finsku a Norsku 

dosahuje vyššího významu (15,5 %, resp. 19,6 %). Speciální formou školení je podpora 

učňovského vzdělávání, která má velký význam v Itálii (62 %) a ve Velké Británii (75,5 

%) (Eurostat, 2006 - data za 2003). 

3.3 Evropská strategie zaměstnanosti 

Důraz kladený na APZ v Evropské unii je patrný z Evropské strategie zaměstnanosti 

(European Employment Stratégy - EES)15. Na setkání Evropské rady EU v Lucemburku 

v listopadu 1997 bylo schváleno, že Evropská strategie zaměstnanosti má být založena 

na tématických prioritách popsaných ve směrnici o zaměstnanosti (European 

14 BE - Belgie, DK - Dánsko, DE - Německo, EL - Řecko , ES - Španělsko, FR - Francie, IE - Irsko, IT 
- Itálie, LU - Lucembursko, NL - Nizozemí, AT - Rakousko, FI - Finsko, SE - Švédsko, UK - Velké 
Británie, NO - Norsko 
15 Portál Evropské komise - http://europa.eu.int/comm/employment_social/empIoyment_strategy/ 
index en.htm 
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Guidelines). Ambice EES byla dosáhnout rozhodujícího pokroku v řešení zaměstnanosti 

a nezaměstnanosti během pěti let. EES je vytvořena jako hlavní nástroj koordinace 

politik zaměstnanosti členů EU. První zhodnocení (a přehodnocení) Evropské strategie 

zaměstnanosti bylo provedeno po pěti letech v roce 2002. 

Tab č.l.: Vývoj harmonizované míry nezaměstnanosti v EU15 v letech 1998-2002 

EU15 
1998 1999 2000 2001 Pif. 2002-1998 

Belgium 9,3 8,5 6,9 6,6 7,5 -1,8 ppc. 
Denmark 4,9 5,2 4,3 4,5 4,6 -0,3 ppc. 
Germany 8,8 7,9 7,2 7,4 8,2 -0,6 ppc. 
Greece 10,9 12,0 11,3 10,8 10,3 -0,6 ppc. 
Spain 15,0 12,5 11.1 10,3 11,1 -3,9 ppc. 
France 11,1 10,5 9.1 8,4 8,9 -2,2 ppc. 
Ireland 7,5 5,7 4,3 4,0 4,5 -3,0 ppc. 
Italy 11,3 10,9 10,1 9,1 8,6 -2,7 ppc. 
Luxembo. 2,7 2,4 2,3 2,1 2,8 0,1 ppc. 
Netherlan. 3,8 3,2 2,8 2,2 2,8 -1,0 ppc. 
Austria 4,5 3,9 3,6 3,6 4,2 -0,3 ppc. 
Portugal 5,1 4,5 4,0 4,0 5,0 -0,1 ppc. 
Finland 11,4 10,2 9,8 9,1 9,1 -2,3 ppc. 
Sweden 8,2 6,7 5,6 4,9 4,9 -3,3 ppc. 
UK 6,1 5,9 5,4 5,0 5,1 -1,0 ppc. 

Zdroj: EU ROSTA T (http://epp. eur ostat. cec. eu. int) 

Při pouhém vyhodnocení čísel o vývoji nezaměstnanosti, je možno konstatovat, že se 

podařilo v tomto období snížit nezaměstnanost v EU 15 o 1,7 procentního bodu. Při 

bližší analýze zjišťujeme, že největšího snížení nezaměstnanosti bylo dosaženo 

prakticky ve všech evropských zemí v roce 2000. Tento pozitivní vývoj 

nezaměstnanosti v tomto období plně koreluje s vývojem reálného HDP jak v EU 15, tak 

i v ostatních vyspělých zemích (viz graf). 
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Graf č. 6 Vývoj reálného HDP v EU15, USA a OECD v letech 1998-2002 (v %) 

EU15 USA - - - OECD 

Zdroj: OECD (www.oecd.org) 

Tedy vliv EES na snížení nezaměstnanosti v letech 1998-2002 je sporný a 

neprokazatelný, jelikož vývoj nezaměstnanosti v tomto období byl v souladu s vývojem 

reálného HDP v Evropě. 

V rámci revize v roce 2002 byla konstatována potřeba užšího propojení EES a cílů 

Lisabonské strategie. Byly specifikovány tři základní směry, kam by měly 

zaměstnanecké politiky členských států směřovat do roku 2005. Prvním je snižování 

nezaměstnanosti mladých a dlouhodobě nezaměstnaných, což jsou nejvíce ohrožené 

skupiny nezaměstnaných. Dále se žádá, aby se členské státy zaměřily na provádění 

aktivnější a pozitivnější politiky zaměstnanosti zaměřené na poskytování aktivních 

příspěvků, snižování daní a podpoře školícího systému. Třetím základním směrem je 

posilování schopnosti efektivního párování volných pracovních míst a vhodných 

uchazečů o zaměstnání (matching process). 

V červenci 2005 vydala Rada Evropské unie rozhodnutí o hlavních směrech politik 

zaměstnanosti členských států pro roky 2005-2008. Pro dosahování cílů politiky 

zaměstnanosti Evropské unie byly zvoleny následující priority, na které by se měla 

zaměřit realizovaná opatření. Za prvé je důraz kladen na přilákání více lidí do 

zaměstnání a udržení v pracovním procesu. Dále je snaha o zvýšení nabídky pracovních 

sil a modernizaci systému sociální ochrany zaměstnanců. V třetí prioritě je vyžadováno, 

aby členské státy usilovaly o zlepšení adaptability pracovníků a zaměstnavatelů, a 
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zvýšení investic do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a kvalifikace. 

Každý rok jsou Employment guidelines přiloženy do Národních akčních plánů 

zaměstnanosti pro členské státy EU, které jsou poté analyzovány Evropskou komisí a 

výsledky jsou publikovány v Joint Employment Report (JER). Zpráva obsahuje 

doporučení pro jednotlivé státy pro implementaci změn v politice zaměstnanosti 

v dalším období. 

Posoudíme-li dopady priorit politiky zaměstnanosti na trh práce z hlediska determinant 

změn nezaměstnanosti zkap.l pomocí efektů politiky zaměstnanosti v kap.2.1, tak 

významně pozitivní pro zvýšení motivace pracovníků může být modernizace sociální 

ochrany zaměstnanců, pokud dojde k vyšší dynamice trhu práce (nižší náklady 

s propuštěním zaměstnance). Zlepšení adaptibility pracovníků a zvýšení investic do 

lidského kapitálu umožní nejen efektivnější párování volných míst a vhodných uchazečů 

o zaměstnání (matching process), ale může i celkově zvýšit produktivitu práce v EU. 

3.4 Kritické zhodnocení aplikace APZ v Evropě 

Zkušenosti z reforem trhu práce v západní Evropě je možno shrnout následovně. APZ se 

stále více zaměřuje na posílení aktivity nezaměstnaných ve vyhledávání nového 

zaměstnání a poskytnutí lepší kvality poradenských služeb VZS, které jsou prováděny 

decentralizací, zapojením soukromých institucí (ať již plným outsourcingem 

v Nizozemí, nebo pouze smluvním nákupem služeb), použitím moderních databázových 

prostředků a internetu, vzděláváním personálu VZS a integrací roztříštěných služeb 

politiky zaměstnanosti v několika institucích do jedné instituce (Velká Británie, 

Německo). Tento aspekt je například negativem Nizozemské reformy, kdy uchazeč je 

přemisťován mezi několika institucemi (CWI, UWV, soukromé agentury), a vznikají tak 

transakční náklady komunikace mezi institucemi a nezaměstnaným. Reforma systému 

VZS přináší zejména lépe dostupné, rychlejší a kvalitnější služby pro nezaměstnané. 

Zlepšena byla také metodologie řízení VZS, které se zaměřují více na individuální 

případy. Vzrůstá obecný trend spolupráce se zaměstnavateli, který se týká aktivních 

opatření. Rovněž byla posílena spolupráce mezi různými institucemi v rámci politiky 

zaměstnanosti (VZS, kanceláře sociální asistence a další). 

V rámci reforem APZ je kladen důraz na poskytnutí kvalitní služby již na počátku 

nezaměstnanosti tak, aby se nezaměstnaný vrátil do pracovního procesu co nejdříve. 
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Důležitým indikátorem u VZS je rovněž podíl zaměstnanců zabývajících se administrací 

dávek v nezaměstnanosti a poradenstvím (respektive counsellingem) nezaměstnaným, 

které přinášejí nezaměstnaným přidanou hodnotu. Tento podíl je například v Nizozemí 

1:65 (jeden councellor na 65 nezaměstnaných), zatímco v Německu je v mnoha 

regionálních kancelářích VZS tento poměr 1:400 (OECD, 2006). V případě, že VZS 

nemá dostatečně připravenou infrastrukturu k provádění potřebných služeb s přidanou 

hodnotou, není reforma dostatečně efektivní. 

Důležitou součástí reforem byla modernizace poskytování dávek v nezaměstnanosti 

směrem ke zvýšení rozdílu mezi dávkami v nezaměstnanosti (respektive vymiňovací 

mzdou) a potencionální mzdou, kterou by mohl nezaměstnaný získat v případě přijetí 

pracovního místa (viz. kap. 1.2). Zvýšení přísnosti podmínek, za kterých jsou 

poskytovány dávky v nezaměstnanosti, může vést (a taky vedl ve Velké Británii) 

k přesunu části nezaměstnaných do kategorie ekonomicky neaktivních na trhu práce, 

kteří jsou závislí na jiných sociálních dávkách (například dávky zdravotně postižených 

nebo příspěvky pro samostatně žijící rodiče). 

Současné politiky zaměstnanosti v EU obsahují větší šíři aktivních opatření pro 

nezaměstnané. Nezaměstnaným byla poskytnuta širší nabídka možností jak se 

reintegrovat do trhu práce. V mnoha zemích vzrostl důraz kladený na programy 

k získávání pracovních zkušeností, na zaměstnanecké pobídky, na rekvalifikace, na 

startovní a doučovací programy namísto tradičního školení na trhu práce. Ačkoliv je 

preferováno dle popsaných efektů v kap. 2.2.2 školení na pracovišti a rovněž je 

doporučováno Evropskou unií v JER, podíl školení na pracovišti je stále velice nízký, a 

to na úrovni 3,4 % celkových výdajů na školení v EU (viz následující graf). 
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Grafč. 7 Podíl výdajů na školení v EU dle typu poskytovatele školení (2003) 

• Školení skrze instituce 
• Školeni na pracovišti 
• Integrované školení 
• Speciální podpora účňům 
• Ostatní 

Zdroj: Expenditure on training measures for the unemployed accross the EU, Eurostat 2006 

Opatření APZ jsou rovněž v současnosti více zaměřena na potřeby jednotlivých 

cílových skupin, jako jsou mladí lidé a absolventi (zejména Velká Británie), starší lidé a 

dlouhodobě nezaměstnaní (Německo). Cílování nástrojů přináší zejména efektivnější 

vynaložení finančních prostředků na programy APZ a přináší vyšší hodnotu těmto 

skupinám. Negativem úzkého zaměření je znevýhodnění „běžných nezaměstnaných", 

například v důsledku intenzivní práce s dlouhodobě nezaměstnanými se nedostává 

kapacit VZS na práci s nezaměstnanými do šesti měsíců. 

Z následujícího grafu je zřetelné, že u všech zemí, u kterých jsem výše zkoumala 

charakteristiku reforem politiky nezaměstnanosti došlo k významnému zlepšení v míře 

nezaměstnanosti i dlouhodobé nezaměstnanosti. V tomto období pouze Německo 

zaznamenalo zhoršení míry nezaměstnanosti, avšak Německo provedlo svou reformu až 

na počátku tohoto století a její dopady se zde ještě neprojevují. Do grafu je pro ukázku 

zahrnuta i Česká republika, její údaje jsou však značně zkresleny dopadem proběhlé 

transformace hospodářství. 
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Graf č.8 Vývoj míry nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti v letech 1994-
2002 u vybraných zemí 

Nezaměstnanost, v % 

Zdroj: OECD 2002 a www.czso.cz 

Je velice obtížné posoudit, zda uvedené změny v nezaměstnanosti byly vyvolány 

změnou v politice zaměstnanosti nebo jinými nezaznamenanými vlivy. Přesto vzhledem 

k tomu, že tyto pozitivní změny v nezaměstnanosti byly zaznamenány zejména u zemí, 

které změnily svůj přístup ktrhu práce, je možné tuto domněnku považovat za 

pravděpodobnou. 

I v zemích, kde reformy politiky zaměstnanosti byly již provedeny, neustále dochází 

k dalšímu rozvoji a zkvalitňování APZ a dalších souvisejících institucích trhu práce. 

Jako podstatný problém se ukazuje závislost ekonomicky neaktivních lidí na trhu práce 

na sociálních dávkách (OECD, 2006). Tato část obyvatelstva by při vhodně nastavených 

podmínkách mohla být součástí nabídky pracovních sil, avšak nevhodně nastavený 

systém motivací (nepodmíněné vyplácení dávek vyšších než potencionální mzda) 

způsobuje jejich rozhodnutí zůstávat mimo trh práce. Další oblastí pro kontinuální 

zlepšování je kvalita služeb pro všechny nezaměstnané, která může být zlepšována 

zvýšením kvalifikace pracovníků VZS a jejich kapacit nebo regulovaným poskytováním 

těchto služeb skrze soukromé agentury, které jsou například schopny poskytnout 

školený personál, vysoce specializované individuální služby například spojené 

s usnadněním mobility pracovníků. 
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4 AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE 

Cílem následující kapitoly je krátce shrnout vývoj trhu práce v České republice od roku 

1989 do současnosti, definovat současnou strukturu institucí trhu práce v ČR a 

podrobněji analyzovat dostupné nástroje. V závěru kapitoly je kriticky zhodnoceno 

využívání APZ v ČR s ohledem na efekty nástrojů APZ popsaných v druhé kapitole a 

zkušenosti s využíváním APZ v západní Evropě popsané ve třetí kapitole. 

4.1 Vývoj trhu práce v České republice 

Do roku 1989 fungovala v zemích střední a východní Evropy centrálně řízená 

ekonomika, která uměle udržovala zejména míru nezaměstnanosti na téměř nulové 

úrovni. Po nastolení demokratických a ekonomických reforem dramaticky klesla 

produkce a ve většině reformujících zemí prudce vzrostla nezaměstnanost, což však plně 

neplatilo pro Českou republiku, respektive Československo. U nás se udržovala nízká 

míra nezaměstnanosti až do roku 1997 (viz graf níže). 

OECD (1995) označila za hlavní příčiny nízké nezaměstnanosti na počátku 

transformace pokles zapojení obyvatelstva v pracovním procesu prostřednictvím 

odchodů do důchodu, do domácnosti a práci v zahraničí, mzdovou zdrženlivost a 

srovnatelně lepší výchozí odvětvovou strukturu zaměstnanosti a kvalifikační úroveň 

pracovních sil. Studie rovněž vysoce vyzdvihuje úlohu aktivní politiky zaměstnanosti 

umožňující nezaměstnaným rychle najít práci. Večerník (1998) však udává, že studie 

OECD nezaznamenala pomalé tempo strukturálních změn, neregistrovanou 

zaměstnanost a skrytou migraci. Dále autor poznamenává fakt, že vdaném období 

dramaticky poklesl počet pracujících důchodců (neevidovaných v ekonomicky aktivní 

populaci), kteří uvolnili místa mladým pracovníkům. Pokud by nedošlo k tomuto 

poklesu, tak by se míra nezaměstnanosti, dle autora, již v prvních letech transformace 

přiblížila k hranici osmi procent. APZ spočívající v rekvalifikaci a vytváření nových 

pracovních míst je dle Večerníka v době nízké agregátní nezaměstnanosti snazší a nutně 

úspěšnější. 

ČR měla v první polovině devadesátých let ze zemí střední a východní Evropy nejvíce 

centralizovaný systém vyjednávám mezd. Odbory v něm měly dosti silné postavení, a to 

jak při určování mezd, tak při zavádění politik. (Jonáš, 1997). Průměrné mzdy ve většině 
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výrobního sektoru zůstaly po určitou dobu pod státní kontrolou prostřednictvím mzdové 

regulace. Ve veřejném sektoru se zavedly značně rovnostářské mzdové tarify, 

upřednostňující délku praxe před kvalifikací. V roce 1991 byla zavedena v zájmu 

ochrany pracovníků s nízkými mzdami minimální mzda ve výši 2000 Kčs. Regulace 

mezd byla s konečnou platností zrušena v polovině roku 1995 (Večerník, 1998). ČR 

dále zavedla dosti přísné podmínky, zejména od ledna 1992, na získávání 

nezaměstnanecké podpory. Byla ustanovena šesti-měsíční lhůta, po kterou ji mohl 

nezaměstnaný pobírat (Jonáš, 1997). 

Večerník již v roce 1998 poukazuje na provázání vlastnictví státu, bank a soukromých 

subjektů, které vytváří příznivé prostředí pro udržování „sociální zaměstnanosti", tj. 

nepropouštění v zájmu udržení pozic manažerů v podnicích a zamezení nežádoucích 

konfliktů. Díky specifickému charakteru českého privatizačního procesu a částečně 

státem vlastněných bank byly poskytovány štědré úvěry velkým podnikům. Tento jev 

skýtal nižší tlaky na propouštění zaměstnanců a restrukturalizaci (Flek a kol., 2004). 

Graf č. 9 Vývoj míry nezaměstnanosti16 

Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.czj 

Již v roce 1996 však byla ČNB nucena přistoupit ke konsolidačnímu programu pro 

několik malých bank, které se dostávaly do problémů s likviditou. V roce 1997 po třech 

16 Dle časové řady základních ukazatelů Výběrových šetření pracovních sil, údaje se vztahují k osobám ve 
věku 15 let a starší (www.czso.cz). 
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letech růstu poklesla česká ekonomika o 0,7 %. Čtveřice velkých bank (ČSOB, ČS, KB 

a IPB) utrpěla významné finanční ztráty, což reflektovalo výsledek jejich aktivit při 

financování transformace ekonomiky. V letech 1998 až 2001 došlo k privatizaci velkých 

bank a k zániku několika menších (Pazderník, 2003). V tomto procesu byly zákonitě 

přetrhány původní vazby mezi státem, bankovním sektorem a zadluženými 

nerestrukturalizovánými podniky, jejichž úvěrování bylo již pro nové zahraniční 

vlastníky příliš rizikové. Při privatizaci byla také část nedobytných pohledávek 

vzniklých v průběhu transformace převedena do státem řízené Konsolidační agentury. 

S následnou recesí, která pokračovala v roce 1998 poklesem HDP o 1,1 % a růstem 

nezaměstnanosti o 131 200 lidí. I počet ekonomicky neaktivního obyvatelstva vzrostl od 

roku 1996 do roku 1998 o 47 700, přičemž většina tvořila odchod do starobního 

důchodu nebo invalidního důchodu (jenom v roce 1998 vzrostl počet ekonomicky 

neaktivních lidí z důvodu odchodu do starobního nebo invalidního důchodu o 56 100 

lidí). 

Graf č.10 Vývoj počtu ekonomicky neaktivních lidí (v tis.) 

Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz) 

Ačkoliv v roce 1999 se ekonomika dostala zpět do rostoucí trajektorie a pokračovala 

v dalších letech, růst nezaměstnanosti se nezastavil. V roce 1999 vzrostl počet 

nezaměstnaných o 56 400 a v lednu 2000 až na rekordních 494 400 nezaměstnaných. 
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Graf č. 11 Vývoj HDP (v %, r/r, reálně) 

Po vrcholu nezaměstnanosti v lednu 2000 nastal mírný pokles nezaměstnanosti a dnes se 

pohybuje na úrovni 7,8 %, respektive 404 800 nezaměstnaných na konci roku 2005. 

Během let 1997-1999 vzrostla také míra dlouhodobé nezaměstnanosti z 1 % na 4 % 

ekonomicky aktivního obyvatelstva a uchazeči s délkou evidence delší než dvanáct 

měsíců začali tvořit významnou část nezaměstnaných. Tento vývoj by se dal 

charakterizovat tak, že je stále obtížnější práci získat než šiji udržet. Vysvětlení tohoto 

jevu je dáno postupným nahromaděním nezaměstnaných v předchozích letech a jejich 

setrváváním v nezaměstnanosti díky jejich nízkému lidskému kapitálu a růstu poptávky 

spíše po kvalifikované síle, zčásti díky silnému sociálnímu státu a výši jeho podpor 

konkurujících výši dosažitelné mzdy (Vyhlídal, Mareš a Sirovátka, 2002). 

Nezaměstnanost v nejvíce postižených regionech (Karvinsko, Ústecko, Mostecko) 

souvisí jak s poptávkovou stranou - pokles tradičních silných odvětví bez vzniku 

alternativ, tak i s nabídkovou stranou - převaha nízko kvalifikované nebo vysoce 

kvalifikované síly z upadajících odvětví. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR je 

vyšší než průměr OECD i průměr dalších středoevropských zemí (OECD, 2005). Nutno 

dodat, že takto vysoká dlouhodobá nezaměstnanost má své sociální i materiální dopady 

a vylučuje podstatnou část české populace z konkurence na trhu práce. 
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Graf č. 12 Vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR (déle než 12 měsíců) 

Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz) 

V současnosti dlouhodobá nezaměstnanost stagnuje nebo se mírně zlepšuje (v některých 

kategoriích). Zatímco v roce 2003 nezaměstnanost nad šest měsíců činila 58,7 %, na 

konci roku 2005 to bylo 57,3 %. Průměrná délka evidence ovšem vzrostla, a to z 530 dní 

v roce 2003 na 610 dní v roce 2005. 

Graf č.13 Struktura nezaměstnaných v ČR dle délky evidence (2005) 

17% 

B do 3 měsíců • 3-6 měsíců • 6-9 měsíců O 9-12 měsíců • 12-24 měsíců • nad 24 měsíců ] 

Zdroj: Český statistický úřad (www.czso.cz) 

Šance nezaměstnaných na získání pracovního místa by se v současnosti měla zvyšovat 

s rychlým růstem ekonomiky, který dosáhl v roce 2005 růstu 6 % HDP. Přestože růst 

ekonomiky neustále akceleruje a dosahuje již vysokých hodnot, nezaměstnanost 

významně neklesá a zatím významně neroste ani aktivita na trhu práce (a tím ani neklesá 
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dlouhodobá nezaměstnanost). Počet vyřazených uchazečů v jednotlivých čtvrtletích 

zůstává v meziročním srovnání přibližně stejný. 
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Vysvětlení jevu, že při vysokém růstu HDP se téměř nemění nezaměstnanost, může být 

za prvé takové, že ekonomika roste pouze skrze růst produktivity nebo, že podniky 

preferují dovoz pracovní síly ze zahraničí, protože v ČR není možné získat pracovní sílu 

s požadovanou kvalifikací při daných nákladech na pracovní sílu. 

Nepružnost českého trhu práce dále dokládá skutečnost, že při rostoucí úrovni reálného 

produktu a stabilní míře inflace roste strukturální nezaměstnanost, která se projevuje 

v rostoucích hodnotách NAIRU, které je odhadováno v současnosti v ČR na 6-6,5 %, 

což je cca dva procentní body pod úrovní skutečné nezaměstnanosti (Beneš a N"Diaye, 

2004). Český trh práce se nebyl schopen vyrovnat s nezaměstnaností během osmi let od 

roku 1997, kdy narostla nezaměstnanost v souvislosti s restrukturalizací hospodářství. 

Pracovníci propuštěni v tomto období vytvořili základ dnešní vysoké míry dlouhodobé 

nezaměstnanosti. Trh práce v ČR nenašel dodnes dostatečné nástroje, jak s 

nezaměstnaností charakterizovanou vysokým podílem dlouhodobé nezaměstnanosti 

bojovat. 

Graf č.14 Počet vyřazených uchazečů z evidence úřadu práce 
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Zdroj: Český statistický úřad <www.czso.cz) 
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4.2 Instituce trhu práce v ČR 

Již na počátku transformačního období byly dány institucionální základy trhu práce 

v Čechách. V souvislosti se změnami ekonomického systému vzrůstala potřebnost 

změny uspořádání systému sociální politiky a politiky zaměstnanosti. Transformace 

systému sociálního zabezpečení se odehrála ve třech oblastech: sociální pojištění, které 

slouží k řešení předvídatelných situací jako nezaměstnanost, nemoc a vysoký věk; státní 

sociální podpora řešící situace, které by mohly vyvolat finanční problémy při mateřství, 

výchově dítěte a tělesném postižení; sociální pomoc jinými dávkami neřešená 

(Večerník, 1998). Nový Zákoník práce spolu se Zákonem o kolektivním vyjednávání a 

kolektivní smlouvě vytvořily v roce 1991 předpoklady pro uplatňování práv 

zaměstnanců. V tomto roce byl taky přijat Zákon o zaměstnanosti č.1/1991 Sb., a Zákon 

č.9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku 

zaměstnanosti, které upravovaly instituty a nástroje politiky zaměstnanosti. Bylo 

zavedeno pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje pojistné na důchodové 

pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti (Vylítová, 2000). 

Současně byly rychle zpřísněny podpory v nezaměstnanosti: období, kdy se dávka 

poskytuje ve výši 60 % bylo sníženo ze šesti na tři měsíce, po dobu dalších tří měsíců 

sníženo pouze na 50 %. Celé období pobírání podpory bylo zkráceno z jednoho roku na 

šest měsíců a její horní limit stanoven na 150 % minimální mzdy (Večerník, 1998). Již 

v této době zákon obsahoval množství nástrojů APZ (podrobněji následující 

subkapitola). 

Veřejné služby zaměstnanosti jsou tvořeny Správou služeb zaměstnanosti (podléhá 

MPSV) a jednotlivými regionálními úřady práce (ÚP). Veřejné služby zaměstnanosti v 

České republice zabezpečují standardně tři základní funkce: administraci a vyplácení 

dávek v nezaměstnanosti, aktivní politiku trhu práce a zprostředkování zaměstnání. 

Vedle toho úřady práce v ČR plní ještě další aktivity v evropských zemích neobvyklé 

nebo postupně potlačované, především kontrolní funkce ÚP pracovně právních vztahů 

(diskriminace, nelegální práce). Úřady na jedné straně usilují o „klientský přístup" a na 

druhé straně mají vystupovat jako kontrolní a represivní složka státu. V poslední době 

započala centralizace služeb zaměstnanosti ustanovením krajských ÚP, které mají za 

úkol koordinovat regionální programy politiky zaměstnanosti. Krajské úřady začaly 
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spolupracovat při realizaci, monitorování a hodnocení programů spolufinancovaných 

z EU (www.mpsv.cz). 

Poskytování poradenských služeb a vyplácení dávek v nezaměstnanosti je v ČR často 

organizačně i personálně propojeno, což není efektivní z pohledu specializace 

jednotlivých činností. Organizační a personální oddělení služeb zaměstnanosti a 

administrace dávek v rámci úřadu práce přináší výhodu ve větší servisní orientaci 

pracovníků služeb zaměstnanosti a v méně byrokratickém způsobů jednání s klienty 

(Syrovátka a kol., 2003). Vyšší centralizace českých služeb aktivní politiky 

zaměstnanosti a zprostředkování, například proti silně decentralizované Velké Británii, 

vytváří nižší předpoklady pro maximálně efektivní a kvalitní poskytování uvedených 

služeb proti specializovaným agenturám poradenských služeb a agenturám 

zprostředkovávajících zaměstnání. 

Většina výkonných pracovníků nemá obsah vzdělání zaměřený přímo na problematiku 

sociálních služeb a trhu práce. Systém průběžného profesního vzdělávání je nejednotný 

a nepovinný (Syrovátka a kol., 2003). Chybějící specializace pracovníků ÚP na oblast 

personalistiky snižuje schopnosti ÚP efektivního párování volných pracovních míst a 

vhodných uchazečů (matching process). 

Jak jsem naznačila v kap. 1.2 je dalším prvkem systému trhu práce ovlivňující míru 

nezaměstnanosti výše očekávané čisté mzdy zaměstnance a výše vymiňovací mzdy 

zaměstnance. Tento rozdíl je značně určován systémem sociálního zabezpečení, který 

se skládá v ČR ze tří základních pilířů: sociálního pojištění, státní sociální podpory a 

sociální péče. Sociální pojištění se vztahuje k vyplácení starobních a invalidních 

důchodů. Pro většinu nezaměstnaných tedy neovlivňuje jejich rozhodování při hledání 

práce. Dávky státní sociální podpory a dávky sociální péče jsou však již často součástí 

vymiňovací mzdy, přičemž jejich vyplácení v ČR není podmíněno pracovní aktivitou 

nebo jinou formou, která by motivovala nezaměstnané příjemce získat zaměstnání. 

Regulace trhu práce a s ní spojená ochrana zaměstnanců před propuštěním je další 

institucí, která výrazně ovlivňuje nezaměstnanost (viz. kap. 1.2). Dle studie OECD byla 

v České republice v roce 2003 přísnost legislativy na ochranu zaměstnanců ve srovnání 

s dalšími Evropskými zeměmi relativně průměrná (viz. Graf č. 15). 
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Základním předpisem regulace trhu práce je v současnosti zákon č. 65/1965 Sb., 

zákoník práce. Zákoník práce silně reguluje volnost v uzavírání pracovních smluv a 

ochranu zaměstnance proti propuštění. V současnosti může dojít v české legislativě 

k významné změně. Tento rok byl přijat nový zákoník práce, který by měl po nabytí 

účinnosti nově upravovat pracovně-právní vztahy. V současnosti po vetu Prezidenta ČR 

se norma vrátila zpět do Parlamentu k opětovnému projednání. Nový zákoník práce 

zavádí takzvaná konta pracovní doby. Firmy by tak mohly využívat pracovníky tehdy, 

když pro ně budou mít práci. Dále má být větší smluvní volnost a posílena úloha 

kolektivních smluv. Zákon rovněž usnadňuje propouštění zaměstnanců. Zaměstnavatel 

nebude muset pracovníkům nabízet nové vhodné pracovní místo. Dopad těchto opatření 

na index EPL nebyl dosud zpracován. 

Graf č.15 Přísnost legislativy na ochranu zaměstnance - index EPL (2003) 
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Zdroj: Raisánen (2005) 

Odbory jsou důležitým prvkem působícím na trh práce v ČR. Hlavním prostředkem 

ovlivňování výše mezd odborovými organizacemi je zákon č.2/1991 Sb., o kolektivním 

vyjednávání, který upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavately a 

zaměstnanci a práva a povinnosti smluvních stran. Kolektivní smlouvy mohou uzavřít 

příslušné odborové orgány a zaměstnavatelé, popřípadě jejich organizace. Kolektivní 

smlouva může být podniková nebo tzv. vyššího stupně - uzavřená mezi vyšším 

odborovým orgánem a organizací zaměstnavatelů. Důležitým momentem v českém 

právu je, že kolektivní smlouvy mohou být uzavírány i za zaměstnance, kteří nejsou 

odborově organizováni, nebo kolektivní smlouvy vyššího stupně mohou upravovat 
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pracovní vztahy v celém oboru, tedy i zaměstnavatelů, u kterých odborové organizace 

vůbec nepůsobí. Odbory v ČR tedy mohou zasahovat do pracovně-právních vztahů 

nejen u zaměstnanců, kteří nechtějí být v odborech, ale i všech pracovníků u 

společností, ve kterých odbory vůbec nepůsobí.17 

Síla odborových organizací vytváří tlak na zvyšování výhod pro zaměstnance a jejich 

ochranu před propuštěním. Již ze skutečnosti, že odborové organizace sdružují a 

zastupují zaměstnance, je možné předpokládat, že při vyjednávání se zaměstnavateli 

prosazují zájmy stávajících zaměstnanců. Bariéry proti flexibilnímu propouštění snižují 

možnosti nezaměstnaných konkurovat stávajícím zaměstnaným. Vysoké náklady na 

pracovní místa a riziko dodatečných nákladů při zrušení pracovního místa demotivuje 

zaměstnavatele k tvorbě pracovních míst a spíše je motivuje ke zvyšování produktivity 

formou investic do kapitálu. 

4.3 Aktivní politika zaměstnanosti v České republice 

První legislativní zakotvení APZ po změně ekonomického systému v roce 1989 bylo 

provedeno v rámci Zákona o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb., a Zákona o zaměstnanosti a 

působnosti orgánů č.9/1991 Sb. České republiky na úseku zaměstnanosti. V rámci 

aktivní politiky zaměstnanosti byly v tomto zákoně upraveny nástroje, a to zejména: 

rekvalifikace, příspěvky při přechodu na nový podnikatelský program, příspěvky na 

zřizování a provoz chráněných dílen, hmotnou podporu zřizování společensky účelných 

pracovních míst (SUPM) a vytváření veřejně prospěšných prací (VPP), příspěvek na 

odbornou praxi absolventů škol, zabezpečení kvalifikace mladistvých pracovníků a 

zabezpečení programů k dalšímu pracovnímu uplatnění uvolňovaných zaměstnanců, o 

nichž rozhoduje vláda. Správa prostředků APZ byla dána do rukou MPSV, úřady práce 

se staly vykonavatelem úkolů jak v oblasti pasivní, tak v oblasti aktivní politiky 

zaměstnanosti (a tento stav trvá doposud). 

Role aktivní politiky zaměstnanosti v průběhu devadesátých let rostla současně s 

významností problému nezaměstnanosti. Nejvyšší nárůst nezaměstnanosti byl dosažen v 

letech 1997-1999, kdy nezaměstnanost vzrostla z 3,5 % na 9,4 %. Vzhledem k rychle 

rostoucí nezaměstnanosti došlo k přehodnocení politiky státu v oblasti APZ. Od roku 

17 Viz aktuální znění zákona č.2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání na http://portal.gov.cz 
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1998 rostly výdaje na APZ a s nimi i počty účastníků ve všech programech APZ. V roce 

1999 byl přijat „Národní plán zaměstnanosti", a návazně na něj pak „Národní akční 

plány zaměstnanosti" (NAPZ), které deklarují cíle a priority politiky zaměstnanosti 

(Sirovátka a kol., 2003). 

Od roku 2001 byl pokles celkových výdajů na programy APZ doprovázen snižováním 

průměrných reálných výdajů na jednotlivé typy programů a preferencí relativně levných 

programů (zejména rekvalifikací). To vedlo k výraznému snížení průměrných výdajů na 

programy APZ. Redukce průměrných nákladů se nejvýrazněji dotkly SÚPM a 

rekvalifikací, tedy nejfrekventovanějších programů APZ. V roce 2004 však došlo 

současně k nárůstu počtu účastníků programů (a jejich podílu na celkovém počtu 

nezaměstnaných), a také ke zvýšení průměrných výdajů na jednotlivé programy APZ 

(Sirovátka a kol., 2006). 

V roce 2004 došlo v české aktivní politice pracovního trhu k významným událostem. 

V platnost vstoupil nový zákon o zaměstnanosti a vláda vyhlásila dvouletý Národní 

akční plán zaměstnanosti na léta 2004-2006. V současnosti je aktivní politika 

zaměstnanosti legislativně zakotvena v Zákoně o zaměstnanosti č.435/2004 Sb., který 

vešel v platnost 1. října 2004. Zákon mimo jiné ošetřil tzv. podzaměstnanost nebo 

částečnou nezaměstnanost, zabezpečení v nezaměstnanosti (úprava výše podpory a 

délky podpůrci doby jejího poskytování), komplexně upravil problematiku 

zaměstnanosti osob se zdravotním postižením a nově vymezil soubor nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti. Byly zavedeny nové nástroje APZ: příspěvek na zapracování, 

překlenovací příspěvek a také příspěvek na dopravu. Mezi opatření APZ byly nově 

rovněž zařazeny cílené programy k řešení zaměstnanosti. 

Úřady práce mohou dále také ověřovat nové nástroje a opatření APZ zohledňující 

specifické podmínky na pracovním trhu. Reformován byl program společensky 

účelných pracovních míst. Úroveň jejich finanční podpory je nově vztažena k relativní 

výši míry nezaměstnanosti v regionu. SÚPM tak v podstatě nahradily dohody o 

absolventských praxích, které v předchozím období představovaly samostatný (a hojně 

využívaný) nástroj APZ. Ostatní nástroje APZ zůstaly zachovány (investiční pobídky, 

poradenství, veřejně prospěšné práce, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský 

program, chráněné dílny a pracoviště). (Sirovátka a kol., 2006). Tento zákon rozšířil 

příspěvky pro zaměstnavatele a možnosti spolupráce úřadu práce s dalšími subjekty 



ovlivňujícími trh práce, jako jsou například neziskové organizace. Zákon zároveň 

umožnil nákup poradenských služeb a tvorby cílených programů zaměstnanosti. 

V Zákoně o zaměstnanosti z roku 2004 je APZ nově definována takto: Aktivní politika 

zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně 

zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje ministerstvo a úřady práce; 

podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty.'''' 

Přehled uplatňovaných nástrojů APZ v České republice 

V části páté Zákona o zaměstnanosti jsou dále uvedeny nástroje, jimiž je zejména 

realizována aktivní politika zaměstnanosti. 

Prvním nástrojem jsou rekvalifikace, kterými se rozumí získání nové kvalifikace a 

zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo 

obnovování. Rekvalifikaci může provádět akreditované zařízení, vzdělávací nebo 

zdravotnické zařízení s akreditovanými vzdělávacími programy. Moderní součástí 

zákona je možnost, že rekvalifikace může být rovněž prováděna u zaměstnavatele 

v zájmu dalšího pracovního uplatnění jeho zaměstnanců. Omezujícím faktorem zákona 

je nutnost dohody úřadu práce s rekvalifikačním zařízením o nabídce kurzů a způsobu 

financování. Uchazeč o zaměstnání je takto omezen ve svém rozhodování o typu školení 

a instituci provádějící školení. 

Rekvalifikace je stěžejní součástí programů APZ v ČR. V roce 2004 až 52,6 % počtu 

účastníků APZ absolvovalo jednu nebo více rekvalifikací v rámci APZ podporované 

prostřednictvím úřadů práce. V absolutním vyjádření se jedná o 47 000 

nezaměstnaných, což je 8,9 % z celkového počtu nezaměstnaných. 
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Grafč. 16 Rozsah rekvalifikačních programů v letech 1999-2004 
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Zdroj: Sirovátka a kol. (2006) 

Cílenost rekvalifikací v ČR je zejména na nezaměstnané do šesti měsíců evidence, dle 

věku je nejvyšší zastoupení ve skupině 20-24 let a s postupným věkem počet účastníků 

rekvalifikací klesá. Tato cílenost souvisí i s nejvyšší úspěšností této skupiny 

nezaměstnaných nalézt zaměstnání po absolvování rekvalifikace. U dlouhodobě 

nezaměstnaných je nízká úspěšnost umístění na trh práce po absolvování rekvalifikace 

(38,6 % pro skupinu nezaměstnaných 12-24 měsíců v evidenci) a dalo by se říci, že 

rekvalifikace je pro dlouhodobě nezaměstnané často pouze aktivní přestávkou mezi 

obdobími pasivní nezaměstnanosti. Cílenost rekvalifikačních programů v ČR je 

srovnatelná s ostatními evropskými zeměmi EU (Sirovátka, 2006). 

Významnou součástí státní politiky zaměstnanosti je i podpora zaměstnavatelů v rámci 

systému investičních pobídek, které jsou chápány dle zákona jako hmotná podpora 

vytváření nových pracovních míst a rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců pro 

zaměstnavatele, kterým bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investiční nabídky. Investiční 

pobídky jsou poskytovány zaměstnavatelům v regionech s nezaměstnaností vyšší než 

průměr v České republice (zák. č. 435/2004 Sb). Pro rok 2005 bylo ve státním rozpočtu 

na účely financování systému investičních pobídek vyčleněna celkově jedna miliarda 

Kč, přičemž skutečně bylo v roce 2005 poskytnuto 23 investorům téměř 659 miliónů 

Kč. Nejvyšší podíl z této částky čerpalo TPCA v Kolíně (MPSV, 2006). Investiční 

pobídky jsou z hlediska aktivních prvků politiky zaměstnanosti nástrojem podpory 

poptávkové strany trhu práce. 
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Veřejně prospěšné práce jsou časově omezeným nástrojem APZ, který se zaměřuje na 

pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a 

údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech. Tyto práce 

jsou dělány ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných 

institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na dvanáct po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání (zák. č. 

435/2004 Sb). Veřejně prospěšné práce se obvykle využívají pro dlouhodobě 

nezaměstnané s nízkou kvalifikací a umožňují zachovávat aspoň minimální pracovní 

návyky (www.mpsv.cz). Jejich charakter je obecně řadí - z hlediska uplatnění účastníků 

na otevřeném trhu práce - k nejméně perspektivním opatřením (Sirovátka, 2006). Na 

realizaci VPP v roce 2005 vynaložily úřady práce téměř 839 miliónů Kč, tj. 26,5 % z 

celkových výdajů na APZ (MPSV, 2006). 

Pracovní místa, která jsou vytvořena na základě dohody zaměstnavatele s úřadem práce 

a jsou obsazována uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným 

způsobem, jsou nazývána společensky účelná pracovní místa. Společensky účelným 

pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o 

zaměstnám za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na společensky účelná 

pracovní místa může úřad práce poskytnout příspěvek ve výši čtyř- až osmi-násobku 

průměrné mzdy.18 Podpora SÚPM představuje obvykle nejvyšší podíl prostředků 

vyčerpaných úřady práce na APZ. Na tento nástroj bylo v roce 2005 vyčerpáno celkem 

1 184 356 000 Kč, tj. 37,4 % z prostředků na APZ (MPSV, 2006). Vzhledem k 

charakteru příspěvku a možnosti jeho pružného poskytnutí lze tento nástroj považovat 

za nejžádanější ze strany zaměstnavatelů a zároveň za nejúčelnější při začleňování 

uchazečů o zaměstnání na trh práce. 

Dále může úřad práce v rámci podpory podnikání na základě dohody poskytnout osobě 

samostatně výdělečně činné překlenovací příspěvek. Tento příspěvek je kombinován 

s příspěvkem na SÚPM za účelem samostatně výdělečné činnosti. Překlenovací 

příspěvek dále posiluje finanční možnosti začínajícího podnikatele. V ČR je 

18 Pokud míra nezaměstnanosti v daném okrese nedosahuje průměrné míry v ČR, může maximálně činit 
čtyři průměrné mzdy a při zřízení nebo vyhrazení více než deseti pracovních míst na základě jedné 
dohody může výše příspěvku na jedno pracovní místo činit maximálně šestinásobek průměrné mzdy. 
Pokud dosahuje průměrné míry nezaměstnanosti nebo je vyšší, může maximálně činit šestinásobek 
průměrné mzdy a při zřízení nebo vyhrazení více než deseti pracovních míst na základě jedné dohody 
může výše příspěvku najedno pracovní místo činit maximálně osminásobek průměrné mzdy. 

http://www.mpsv.cz


poskytováno kromě prostředků APZ začínajícím podnikatelům také podpora v rámci 

pomoci malým a středním podnikům skrze Českomoravské a záruční rozvojové banky. 

Dopady finanční podpory nezaměstnaných při začátku podnikání jsou popsány v kap. 

2.2.5. 

Příspěvek na zapracování je poskytován zaměstnavatelům, kteří přijmou do pracovního 

poměru uchazeče o zaměstnání, kterému úřad věnuje zvýšenou péči19. Měsíční 

příspěvek na jednoho zaměstnance může činit nejvýše polovinu minimální mzdy po 

dobu tří měsíců. Příspěvek na zapracování je specifickou formou podpory 

nezaměstnaných z rizikových skupin. Rizika efektů vytlačování a substitučních efektů a 

velikost ztráty mrtvé váhy při aplikaci takových opatření byla analyzována v kap. 2.2.3. 

Pokud zaměstnavatel zabezpečuje každodenní dopravu svých zaměstnanců hromadnými 

dopravními prostředky a prokazatelně není provozována doprava vůbec nebo v rozsahu 

odpovídajícím potřebám zaměstnavatele může úřad práce poskytnout zaměstnavateli 

příspěvek na dopravu. Příspěvek se poskytuje maximálně ve výši 50 % nákladů 

vynaložených na dopravu zaměstnanců. U zvláštní dopravy zaměstnanců s těžším 

zdravotním postižením se příspěvek poskytuje ve výši 100 % nákladů. Příspěvek 

žádným způsobem neaktivuje motivaci nezaměstnaných. O příspěvek na dopravu žádá 

úřad práce zaměstnavatel. Tento příspěvek může být chápán spíše jako státní podpora 

mobility pracovníků nebo přímo vybraných podniků. 

Pro zaměstnavatele přecházející na nový podnikatelský program, kteří nemohou 

zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, je 

poskytován příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Měsíční příspěvek 

na jednoho zaměstnance může činit nejvýše polovinu minimální mzdy po dobu šesti 

měsíců. Podobně jako příspěvek na dopravu se příspěvek při přechodu na nový 

podnikatelský program zaměřuje na státní podporu podniků a ne na podporu aktivního 

přístupu nezaměstnaných k získání nové práce. Takto pojatá aktivní politika 

zaměstnanosti vyjadřuje slovem „aktivní" spíše aktivitu státu než aktivitu 

nezaměstnaných. 

Součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti jsou rovněž poradenství, které 

provádějí nebo zabezpečují úřady práce za účelem zjišťování osobnostních a 
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kvalifikačních předpokladů pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného 

zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením a při výběru 

vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Poradenství může být zabezpečováno 

prostřednictvím odborných zařízení, například pedagogicko-psychologických poraden. 

Poradenství je z hlediska pozitivních efektů APZ jednou z nej důležitějších částí VZS, 

resp. úřadů práce. 

Dále dle zákona o zaměstnanosti jsou součástí APZ cílené programy k řešení 

zaměstnanosti, které prostřednictvím souboru opatření řeší problémy obecního, 

okresního, krajského a celostátního charakteru. Při plnění cílených programů mohou 

úřady práce spolupracovat i s jinými subjekty. V roce 2005 bylo schváleno dvanáct 

regionálních cílených programů zaměřených na znevýhodněné cílové skupiny těžko 

umístitelné na trhu práce v daném regionu. Celkový objem vynaložených prostředků 

v roce 2005 činil 50 miliónů Kč a v této souvislosti bylo podpořeno vytvoření 1 015 

pracovních míst. 

Národní akční plán zaměstnanosti 

V reakci na cíle národní politiky zaměstnanosti, priority Hlavních směrů politiky 

zaměstnanosti EU a na specifické doporučení Rady Evropské unie České republice byl 

vytvořen a schválen střednědobý plán rozvoje pracovního trhu a zvyšování 

zaměstnanosti, který formuluje cíle a postupy jejich dosažení do roku 2006 - Národní 

akční plán zaměstnanosti na léta 2004-2006 (NAPZ). Ve vztahu k provádění APZ 

vyjadřuje Ministerstvo práce a sociálních věcí v tomto dokumentu snahu zvýšit význam 

aktivních prvků politiky zaměstnanosti, kterou podpoří odpovídajícím zvýšením 

personálních a finančních kapacit. 

Součástí NAPZ je deset priorit (viz. Příloha č.2), které jsou realizovány prostřednictvím 

opatření politiky zaměstnanosti. V následujícím textu jsou vybrána ta opatření, která 

přímo souvisí s prováděním aktivní politiky zaměstnanosti. 

Důležitým opatření NAPZ je zaměření na rozvoj poradenství pro mladé uchazeče o 

zaměstnání do 25 let v rámci programu „První příležitost". V rámci programu úřady 

práce nabízejí všem uchazečům do 25 let věku a absolventům vysokých škol zpracování 

19 Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o zaměstnání, kteří j i pro svůj 
zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují. 



individuálních akčních plánů (IAP). V oblasti APZ byl mimo jiné poprvé stanoven cíl 

zapojení alespoň 20 % dlouhodobě nezaměstnaných do programů APZ (Sirovátka a kol., 

2006). IAP se snaží vedle běžných prvků programů APZ preventivně působit na 

nezaměstnané a snížit přítok dlouhodobé nezaměstnanosti. Kritickým momentem 

využití IAP je kvalitní a důkladné zpracování a komunikace s nezaměstnaným, což musí 

být podpořeno kvalifikovaným a školeným personálem úřadů práce. 

Zvýšení kvalifikační úrovně obyvatel s profesí již neuplatitelnou na trhu práce 

v Moravskoslezském kraji a na Vysočině prostřednictvím vytvoření pilotních 

vzdělávacích středisek je dalším prioritou NAPZ. Toto opatření doplňuje a vylepšuje 

stávající systém školení a vzdělávání nezaměstnaných. 

Školení je celostátně podpořeno pro obtížně umístitelné uchazeče o zaměstnání, kterým 

je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. Dále je plánováno rozšíření 

vzdělávacích programů profesního vzdělávání pro uchazeče o zaměstnání v úzké 

návaznosti na poradenské programy a další podpůrné aktivity. V rámci Informačních a 

poradenských středisek se rozšíří stávající poradenství k volbě a změně povolání i o 

poradenství k dalšímu profesnímu vzdělávám. Toto opatření je preventivního charakteru 

cíleného na rizikové skupiny obyvatel s nízkou kvalifikací. 

Zlepšení přístupu k doplnění a rozšíření nezbytných dovedností a znalostí a k udržení 

zaměstnání, zejména v oblasti počítačové a funkční gramotnosti a rekvalifikace je 

plánováno pro věkově starší uchazeče o zaměstnání. 

NAPZ žádá využívání příspěvku na zapracování pro uchazeče o zaměstnání, kteří 

nemají požadovanou kvalifikaci nebo praxi pro výkon konkrétního zaměstnání, a kteří z 

počátku nebudou pro zaměstnavatele ziskoví. Tento požadavek evidentně s sebou nese 

negativní efekt vytlačení běžných uchazečů nezaměstnanými s nízkou kvalifikací (viz. 

efekty specifických podpor v kap. 2.2.3. Pro regiony s více než 14 % nezaměstnaností 

jsou dále zavedeny programy přímé podpory tvorby pracovních míst. 

4.4 Výdaje na APZ v České republice 

Finanční podpora na aktivní politiku zaměstnanosti je poskytována formou příspěvků, 

případně úhrady za provedené služby. Podpora je určena zejména podnikatelské sféře, 

organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím státu nelze z finančních 



prostředků určených na aktivní politiku zaměstnanosti poskytovat žádné příspěvky (zák. 

Č.435/2004 Sb.). 

Celkové výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti se od roku 1999 téměř zdvojnásobily 

oproti stavu v roce 2005. Výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti (PPZ) v roce 2005 

přesáhly sedm miliard Kč, zatímco na aktivní politiku zaměstnanosti (APZ) bylo na 

MPSV a na úřadech práce v roce 2005 vynaloženo přes čtyři miliardy Kč, což 

představuje 0,14 % HDP. Výše výdajů na APZ vzhledem k HDP je nízký ve srovnání 

s EU, a rovněž podíl na celkových výdajích politiky zaměstnanosti je nižší než je 

obvyklé v EU (viz. kap.4.5). 

Tab č. 2.: Čerpání finančních prostředků na APZ z prostředků MPSV (tis. Kč) 

SÚPM 
VPP 
Rekvalifikace 
Odborná praxe 
absolventů 
Chráněné dílny -
zřízení 
Chráněné dílny -
provoz 
Investiční pobídky 
Insolvence 
Podpora zamést. ZPS 
Překlenovací příspěvek 
Příspěvek na 
zapracování 
Příspěvek na dopravu 
Ostatní programy 
Ostatní 
Celkem 

9 8 9 7 2 0 1 0 4 2 5 0 4 6 1 6 8 1 9 

7 5 9 3 0 8 9 2 4 4 5 1 7 1 3 9 5 3 

3 4 5 9 2 0 3 8 2 6 5 2 3 7 0 4 3 1 

3 5 8 0 1 2 3 8 8 3 3 6 3 4 7 9 9 6 

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

1 3 2 9 9 5 158 4 4 6 131 6 7 1 

5 9 0 7 3 0 6 7 4 4 9 5 6 8 5 131 

135 6 2 3 

3 7 5 2 2 3 5 2 4 109 

3 8 9 5 4 7 0 7 9 0 4 3 6 3 7 
2 6 7 9 801 4 0 6 3 2 7 7 3 4 8 3 2 5 0 

6 9 1 5 5 9 1 0 3 0 5 9 7 1 1 8 4 3 5 6 

6 8 5 0 0 1 8 3 3 1 8 9 8 3 8 9 5 1 

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

3 3 1 2 2 0 4 1 8 0 1 8 

6 8 5 4 8 

144 6 8 7 

101 188 

155 0 3 6 162 5 0 7 2 0 8 7 9 9 

8 0 3 871 8 5 8 8 5 3 7 9 3 2 1 2 

6 6 9 8 

2 0 6 7 

6 0 7 0 

2 3 3 8 5 9 
133 0 5 5 6 5 2 3 5 9 9 7 1 5 

3 2 7 4 160 3 9 3 7 8 8 2 4 0 2 7 8 5 3 

Zdroj: Vývoj na trhu práce, MPSV (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005) 

Struktura výdajů na nástroje APZ byla v čase relativně stálá. Největší množství 

prostředků APZ směřuje na SÚPM (29 % v roce 2005), dále na podporu VPP (21 % v 

roce 2005), nízký je podíl rekvalifikací (10,1 % v roce 2005). 
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Graf č.17 Struktura výdajů na politiku zaměstnanosti v roce 2005 v ČR20 
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Zdroj: Vývoj na trhu práce v roce 2005, MPSV 

Po vstupu České republiky do Evropské unie k 1.5.2004 se České republice otevřel 

přístup k čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a z fondu 

soudržnosti, které nahrazují předchozí realizaci předvstupních fondů (Phare, ISPA). 

Hlavní komponenta Phare v oblasti APZ byly programy PALMIF (Pro-Active Labour 

Market Intervation Fund)21. Tyto programy byly realizovány v období 1991-2002. 

Tab č. 3.: Čerpané finanční prostředky na program PALMIF v ČR22 

9108 1991-1996 1,18 41 946 4 434 472 
9305 1995-1997 0,86 26 600 3 455 — 

9406 1995-1998 1,52 67 843 4 909 156 
9705 1998-2000 1,55 30 568 6584 1204 
9902 1999-2002 1,4 26 634 1650 485 
Celkem 6,51 190 3591 21032 2317 

Zdroj: Národní vzdělávací fond, (www.rtvf.cz) 

20 Chyba součtu v pravé části grafu a výseče APZ je způsobena zaokrouhlením. 
21 Více informací například na www.nvf.cz. 
22 Počet PM - celkový počet nově vytvořených a obsazených pracovních míst; počet R+Š - celkový počet 
účastníků rekvalifikačních a školících aktivit; počet T+D - celkový počet testovaných či 
diagnostikovaných občanů. U programu 9902 je částka včetně 20 % spolufinancování z prostředků 
státního rozpočtu ČR. 

http://www.rtvf.cz
http://www.nvf.cz


Vyčerpané prostředky během jedenácti let ve výši 6,51 mil. EUR představovaly 

dodatečných cca. 20 mil. Kč ročně pro APZ v ČR. 

Čerpání prostředků z EU v oblasti APZ je dnes realizováno zejména prostřednictvím 

Evropského sociálního fondu. Na jednotlivé opatření NAPZ 2004-2006 navazují priority 

a opatření programových dokumentů, které jsou východiskem pro využití ESF v České 

republice. V oblasti aktivní politiky zaměstnanosti se jedná zejména o Operační 

program Rozvoj lidských zdrojů (třináct krajů mimo Prahu), Jednotný programový 

dokument pro Cíl 3 regionu NUTS23, Hlavní město Praha (JPD 3) a Program Iniciativy 

Společenství EQUAL. 

Celková částka, která bude poskytnuta na realizaci projektů v rámci OP RLZ, činí 

318,82 mil. EUR (MMR). Program je zaměřen na realizaci čtyř priorit (obdobně i 

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 Praha), tj. na aktivní politiku zaměstnanosti, 

sociální integraci a rovnost příležitostí, rozvoj celoživotního učení a adaptabilitu a také 

podnikání. Problematika RLZ je rovněž řešena v Operačním programu SROP v Prioritě 

3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech. 

Tab č. 4.: Alokace finančních prostředků na OP RLZ v oblasti politiky 
zaměstnanosti a EQUAL (EUR) na roky 2004-6 

ESF ČR Celkem 
OP RLZ - Priorita 1 „Aktivní politika 
zaměstnanosti" 102 601 841 34 200 614 136 802 455 

OP RLZ - Priorita 2 „Sociální integrace a 
rovnost příležitostí" - Opatření 2.1 a 2.2 39 562 574 10 524 659 50 087 233 

OP RLZ - Opatření 3.3 „Rozvoj dalšího 
profesního vzdělávání" 

34 693 334 11 564 445 46 257 779 

OP RLZ - Opatření 4.1 „Zvýšení adaptability 
zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ek. a 
technolog. Podmínek, podpora 
konkurenceschopnosti" 

29 215 440 9 738 480 38 953 920 

EQUAL 32 100 929 11 872 951 43 973 880 
Pozn: Do tabulky jsou zařazeny priority a jednotlivá opatření, pro která je zprostředkovacím subjektem 
Správa služeb zaměstnanosti 

Zdroj: Sirovátka a kol. (2006) 

23 V Evropské unii se používá dělení na územní statistické jednotky, tzv. NUTS (z francouzského 
Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques). Ve strukturální a regionální politice se používají tzv. 
NUTS II (kterých je v ČR osm a zhruba odpovídají území s jedním milionem obyvatel) a NUTS III, 
kterých je v ČR čtrnáct (kraje/vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)). Takto definované územní 
jednotky mají přímou vazbu na čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU. 



Cíle OP RLZ jsou realizovány prostřednictvím grantových projektů, národních projektů 

(„Návrat do práce", „Najdi si práci") a systémových projektů. Grantové projekty jsou 

vyhlašovány podle grantových schémat. Národní projekty sledují specifický cíl a jsou 

pouze upraveny dle regionálních specifik. Systémové projekty jsou zaměřeny zejména 

na modernizaci veřejných služeb zaměstnanosti. 

Opatření programových dokumentů doplňují aktivní politiku zaměstnanosti širší škálou 

aktivit a i zacílením těchto aktivit na širší skupiny osob. Důraz je kladen především na 

individuální přístup ke klientovi (NAPZ 2004-2006). 

4.5 Kritické zhodnocení aplikace APZ v ČR 

Aktivní politika zaměstnanosti působí v ČR již od počátku transformačního období. Přes 

veškerou snahu vlády neustále zlepšovat kvalitu APZ, reálné dopady na míru 

zaměstnanosti, popřípadě dlouhodobé zaměstnanosti, jsou sporné. I přes silný růst 

ekonomiky nepřináší APZ radikální změnu v nezaměstnanosti. Ze zkušeností 

evropských zemí v kapitole třetí bylo ukázáno, že vhodná aplikace APZ může mít 

pozitivní dopad na zaměstnanost. Popsané reformy však obvykle zahrnovaly kromě 

nástrojů APZ, také změnu dalších institucí trhu práce, jako například změnu struktury 

VZS, změny podmínek vyplácení sociálních dávek a dávek v nezaměstnanosti, řešení 

zaměstnanosti ekonomicky neaktivních lidí, popřípadě úpravy pracovního práva. 

V České republice je používána většina standardních nástrojů APZ (školení, 

rekvalifikace, SÚPM, VPP, přímá podpora pracovních míst, příspěvky na zřízení a 

provoz chráněných dílen) jako v jiných Evropských zemích. Výdaje na APZ však 

nedosahují struktury obvyklé v zemích OECD. Oproti ostatním zemím je dáván v ČR 

vyšší důraz na podporu tvorby pracovních míst než na rekvalifikace, které tvoří pouze 

10,1 % výdajů na APZ, a to je ve srovnání s evropskými zeměmi velice. Vzhledem 

k tomu, že některé z rekvalifikací se zúčastní obvykle převážná většina účastníků APZ, 

tak příčinou takto nízkých výdajů jsou zejména nízké průměrné náklady na jedno 

školení, což potvrzuje i Sirovátka (2006). 

56 



Grafč. 18 Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti ve vybraných zemích (v %HDP)24 

[•PES and administration BOther active measures OTotal active measures 

Zdroj: OECD Employment outlook 2005 

Specifikem České republiky je, že výdaje na administraci dávek v nezaměstnanosti 

převyšují výdaje na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Nicméně není možné tvrdit, 

že jakékoliv zvýšení výdajů na APZ by přineslo pozitivní dopad na zaměstnanost v ČR. 

Například Velká Británie (UK) vynakládá relativně nízké náklady na APZ, ale politika 

zaměstnanosti Velké Británie je považována za úspěšnou (Ráisanen, 2005; OECD, 

2006). Ačkoliv je dle grafu č.18 zřetelné, že většina výdajů jde na VZS a administraci 

dávek, tak polovina z těchto výdajů (0,14 % HDP) putuje na poradenské služby VZS. 

Hodnocení efektivity programů APZ v ČR je prováděno obvykle skrze měření cílenosti 

jednotlivých nástrojů (zejména rekvalifikací) a odhadu efektů působení na účastníky 

programů APZ (např. Sirovátka a kol., 2006). Tímto způsobem je prokazován pozitivní 

vliv programů APZ na snížení pravděpodobnosti rizika setrvání v nezaměstnanosti nejen 

u krátkodobě nezaměstnaných, ale i dlouhodobě nezaměstnaných využívající 

specifických rekvalifikací a opatření tvorby pracovních míst. 

24 Total active measures zahrnuje všechny nástroje aktivní politiky a výdaje VZS a administraci dávek 
v nezaměstnanosti. Údaje za rok 2004. U Dánska údaje za rok 2003 a nezahrnuty výdaje nezávislých 
zaměstnaneckých pojišťoven. 



ib č. 5.: Pokles podílu výskytu v evidenci jeden rok po ukončení programu, resp. 
po 1.1.2004 - bez APZ (včetně návratů, délka sledované nezaměstnanosti, účastníci 

oproti bez APZ) 

m m i n l i ! ! ! wmm ̂ M i • B 
bez APZ 0,39 0,48 0,57 0,78 
rekvalifikace 0,29 0,39 0,54 0,70 
tvorba míst 0,22 0,25 0,37 0,45 
IAP 0,37 0,41 0,48 0,38 

Zdroj: Sirovátka a kol. (2006) 

Dle výzkumu provedeného na skupinách nezaměstnaných, kteří využili programů APZ, 

a skupině nezaměstnaných, kteří nevyužili žádný z programů APZ, odhaduje Sirovátka 

(2006), že rekvalifikace snižují o tři procentní body pravděpodobnost setrvání 

v nezaměstnanosti déle než jeden rok po ukončení programu u dlouhodobě 

nezaměstnaných nad dvanáct měsíců a dokonce o osm procentních bodů u dlouhodobě 

nezaměstnaných nad 24 měsíců. 

Bohužel tyto údaje však ještě nemohou prokázat přímý pozitivní efekt APZ na agregátní 

nezaměstnanost, protože nezahrnují vlivy, které zkreslují tyto statistiky, jako jsou 

potenciální rozdílná motivace nezaměstnaných, kteří přistoupí na program APZ (jsou 

aktivnější při snaze získat zaměstnám), než u nezaměstnaných, kteří se neúčastní 

programů APZ. Dále je možné, že pracovníci úřadů práce vybírají do programů APZ ty 

nezaměstnané, kteří mají větší možnost získat následně zaměstnání, aby si tak zvyšovali 

vlastní statistiky úspěšnosti, nebo jednoduše, protože jim to připadá efektivnější. Tato 

domněnka je podpořena i statistikou rekvalifikací, které jsou cílovány přednostně na 

mladé krátkodobě nezaměstnané, kteří mají nejvyšší šanci následně získat zaměstnání. 

Dále je třeba připomenout, že účinnost APZ je spojena s celkovým rámcem regulace 

trhu práce a politiky zaměstnanosti v ekonomice. Srovnání míry regulace trhu práce 

s ostatními evropskými zeměmi dle standardního ukazatele EPL bylo provedeno v kap. 

Míra regulace trhu práce (a také pravděpodobně i zvyklosti v ČR) se odráží na 

ukazatelích podílu částečných úvazků na celkové zaměstnanosti, který je v ČR extrémně 

nízký, v roce 2004 byl zcela nej nižší ze všech zemí OECD. 
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Graf č. 19 Práce na částečný úvazek z celkového podílu zaměstnanosti ve vybraných 
zemích v roce 2004 (%) 
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Jak bylo pospáno v kap. 3.1, tak práce na částečný úvazek umožňuje zejména zvýšení 

zaměstnanosti žen. V případě, že by byla v ČR vyšší podpora práce na částečný úvazek, 

je možné, že část nezaměstnaných by mohla získat pracovní místo, které dnes nemůže 

získat, protože zaměstnavatelé nejsou ochotni tyto nezaměstnané přijmout na plný 

pracovní úvazek. 
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V kap. 4.1 byl analyzován vývoj trhu práce v ČR a bylo zjištěno, že za působení APZ 

v ČR nedošlo k významnému zlepšení v nezaměstnanosti. I přes zdvojnásobení výdajů 

na APZ v letech 2000-2005 oproti pěti přecházejícím letům, které reagovalo na výrazný 

nárůst nezaměstnanosti vletech 1997-1999, nedošlo k výraznému snížení 

nezaměstnanosti. Co brání pozitivnímu působení APZ v ČR? S využitím znalostí efektů 

zkap.l a zkušeností evropských zemí z druhé kapitoly se domnívám, že v politice 

zaměstnanosti v České republice stále ještě převažují pasivní prvky nad aktivními (i co 

se týče výdajů na politiku zaměstnanosti). I když celkový objem výdajů na APZ je nízký 

ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi, myslím, že důležitá je více kvalita použití 

těchto prostředků na programy. Výdaje na APZ jsou v ČR více směřovány na „tvrdé 

nástroje" jako je SÚPM, které příliš nemotivují - aktivizují nezaměstnané a je s nimi 

spojeno více negativních efektů. 

Dále se domnívám, že existují stále ještě silné nedostatky ve schopnostech úřadů práce 

vykonávat poradenství nezaměstnaným a přiřazovat volná pracovní místa vhodným 

uchazečům (viz. Sirovátka, 2003). V ČR se používá model VZS integrující administraci 

dávek v nezaměstnanosti s poradenskou činností nezaměstnaným. V evropských 

zemích, kde proběhla reforma politiky zaměstnanosti, je časté, že tyto funkce jsou 

odděleny a specializovány. Poradenská činnost přináší nezaměstnaným nejvyšší hodnotu 

a přináší pozitivní efekty nezaměstnaným. V ČR se mírně tato situace zlepšuje 

vytvořením Job klubů na úřadech práce a občasnou spoluprací se soukromými 

pracovními agenturami. Přesto vidím možnost dalšího zlepšení opravdovým 

systémovým oddělením těchto činností. Bohužel při analýze APZ v ČR jsem nezískala 

údaje o podílu nezaměstnaných, kterým byly odebrány dávky v nezaměstnanosti 

z důvodu neplnění jejich povinností, proto nemohu posoudit v jaké míře motivuje 

politika zaměstnanosti v ČR nezaměstnané aktivně přistupovat k trhu práce. Přesto ze 

zkušeností z mého okolí se domnívám, že tato přísnost ve vyplácení dávek 

v nezaměstnanosti není například ve srovnání s Velkou Británií vysoká. 

Z předešlého textu dále vyplývá, že regulace trhu práce, zejména vysoká ochrana 

zaměstnanců a nízká podpora práce na částečný úvazek (viz. předchozí kapitola), 

neumožňuje zvýšit aktivitu trhu práce a dále tak zhoršuje možnosti APZ efektivně 

působit na zaměstnanost. 



5 SHRNUTÍ REALIZOVANÝCH EFEKTŮ AKTIVNÍ POLITIKY 

ZAMĚSTNANOSTI 

Trh práce v České republice byl na přelomu devadesátých let postižen ekonomickým 

šokem vyvolaným poklesem agregátní poptávky na trhu statků a služeb. Následná 

restrukturalizace hospodářství vyvolala velké propouštění zaměstnanců, především 

v oborech postižených poklesem poptávky - těžký průmysl a těžba surovin. Trh práce 

v České republice nebyl schopen reagovat ani v následném růstu ekonomiky opětovným 

návratem nezaměstnaných do rostoucích oborů, a tak rostla dlouhodobá nezaměstnanost, 

projevila se hystereze na trhu práce. 

Podobně jako v České republice byly vysoké míry nezaměstnanosti, včetně dlouhodobé 

nezaměstnanosti, rovněž problémem mnoha evropských zemí na přelomu osmdesátých 

a devadesátých let. Reformy trhu práce v Evropě měly za cíl zvrátit tento negativní 

vývoj a mnohým zemím se to povedlo. Pokles míry nezaměstnanosti a podílu 

dlouhodobé nezaměstnanosti v evropských zemích, ve kterých proběhly reformy trhu 

práce v devadesátých let, potvrdil pozitivní vliv reforem na trh práce. 

Reformy trhu práce se zaměřovaly na reformu sociální a daňové politiky za účelem 

zvýšení rozdílu mezi vymiňovací mzdou (dávky v nezaměstnanosti a sociální dávky) a 

čistou mzdou zaměstnance (míra zdanění a pojištění) za účelem zvýšení aktivity 

nezaměstnaných vyhledávat a přijmout pracovní místo. 

Diferenciace poskytování sociálních dávek a dávek v nezaměstnanosti motivuje 

nezaměstnané k vytvoření větší aktivity při hledání zaměstnání a změny své kvalifikace 

a schopností. Ty by poté měly více vyhovovat poptávce zaměstnavatelů na trhu práce. 

Větší aktivita nezaměstnaných vede rovněž k vyšší konkurenci na straně nabídky a 

efektivnějšímu přiřazování vhodných uchazečů a volných pracovních míst. V některých 

zemích se projevil negativní jev přesunu části nezaměstnaných do ekonomicky 

neaktivního obyvatelstva v důsledku zvýšení přísnosti podmínek, za kterých jsou 

poskytovány dávky v nezaměstnanosti, tzn. že je důležité provádět reformu sociálního 

systému zároveň pro ekonomicky aktivní i neaktivní obyvatelstvo. 

Největšímu úspěchu při snižování strukturálních problémů v nezaměstnanosti 

vyjádřených poklesem míry dlouhodobé nezaměstnanosti dosáhly země, které se 



zaměřily především na zefektivnění přiřazování nezaměstnaných a volných pracovních 

míst (matching process) zvýšením investic do vzdělávání a rekvalifikací a reorganizací 

veřejných zaměstnaneckých servisů. 

Zaměření na vzdělávání současně se zlepšením kvality sítě veřejných zaměstnaneckých 

servisů ve Velké Británii umožnilo utvářet takovou nabídku pracovních sil, která je 

aktuálně zaměstnavateli vyžadována pro jejich další ekonomický růst. Ačkoliv ne 

všechny evropské země dávaly takový důraz na investice do vzdělávání a aktivizaci 

nezaměstnaných, ve všech zemích EU 15 dosahují výdaje na školení minimálně 20 %. 

Oproti těmto zemím v České republice výdaje na školení dosahují pouhých 12,7 %. 

Takto nízký podíl investic do vzdělávání snižuje možnost efektivně ovlivňovat nabídku 

pracovních sil. V případě školení a vzdělávání nezaměstnaných se může projevovat 

negativní locking-in efekt, tj. dočasná ztráta aktivity nezaměstnaných v průběhu školení. 

Omezení tohoto efektu je prováděno v některých reformujících zemích skrze maximální 

spolupráci s potenciálními zaměstnavateli tak, aby ihned po provedení rekvalifikace měl 

nezaměstnaný poptávanou kvalifikaci na trhu práce. Dále je dáván velký důraz na 

kontrolu aktivity nezaměstnaných (zejména ve Velké Británii). V případě nedostatečné 

aktivity jsou nezaměstnaným kráceny dávky v nezaměstnanosti nebo i jiné sociální 

dávky. 

Česká republika se zaměřuje především na poskytování příspěvků na tvorbu pracovních 

míst, jejichž efekt na zaměstnanost je však sporný. Tento nástroj je považován za 

pozitivní pouze při přesném cílování na skupiny nezaměstnaných, které nemají jinou 

možnost získat zaměstnám, a u nichž je riziko opětovného návratu do evidence 

nezaměstnaných minimální. Poskytování příspěvků na tvorbu pracovních míst (SÚPM, 

VPP) v důsledku své finanční náročnosti umísťuje pouze malou část nezaměstnaných na 

trh práce a je spojen se značným množstvím negativních efektů. 

Důležitým negativním efektem je efekt konkurence znevýhodněných skupin 

(dlouhodobě nezaměstnaných, zdravotně postižených, absolventů a žen), které jsou 

podpořeny finančně, vůči zbytku pracovní síly. Může se stát, že konkrétní pracovní 

místo by mohlo být obsazeno při dané mzdě běžným uchazečem o zaměstnání 

(uchazečem, který není součástí znevýhodněných skupin), ale pro zaměstnavatele je 

výhodnější zaměstnat například dlouhodobě nezaměstnaného, jehož poměr požadované 

mzdy (možné omezení minimální mzdou) a produktivity je nižší než u běžného 



uchazeče. Poskytnutí podpoiy v rámci APZ však sníží náklady na takového 

potencionálního pracovníka a zaměstnavatel ho bude preferovat před normálním 

uchazečem o zaměstnání. Důležitým efektem z hlediska efektivity tohoto nástroje APZ 

je ztráta mrtvé váhy vlivem podporování pracovních míst, které by mohly být obsazeny 

i při neexistenci specifických podpor a zaměstnavatelé o ně žádají pouze z důvodu 

zájmu na snižování svých nákladů na mzdy. Nechtěným důsledkem vznikajícím při 

poskytování dotací na vytvoření nového pracovního místa je efekt vytlačení 

(displacement efekt), nebo-li vytvořená pracovní místa na základě programu APZ pouze 

nahrazují již existující pracovní místa obsazená pracovníky bez podpor APZ. V České 

republice byl empiricky potvrzen i efekt opakované nezaměstnanosti u účastníků 

programů SÚPM a VPP, jelikož tyto nástroje neposkytují výraznou změnu schopností a 

kvalifikace nezaměstnaných tak, aby byli dlouhodobě konkurenceschopní na trhu práce. 

Dle analýzy výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti v Evropě je možno konstatovat, že 

míra vlivu APZ na trh práce není dána absolutním objemem finančních prostředků 

vynaložených na aktivní politiku zaměstnanosti, ale spíše strukturou a celkovým 

nastavením institucí na trhu práce a jejich kvalitou. Například Velká Británie 

nedosahuje zdaleka tak vysokých výdajů na politiku zaměstnanosti jako Francie nebo 

Německa, ale přesto je její APZ mnohem úspěšnější. 

V první kapitole jsem se zabývala vlivem ochrany zaměstnanců na zaměstnanost a 

mzdy. V Evropě je nejméně regulován trh práce ve Velké Británii. Vyšší volnost 

zaměstnavatelů a zaměstnanců při volbě podmínek pracovního vztahu a možnosti 

ukončení pracovního poměru umožňuje efektivněji sladit požadavky zaměstnavatelů a 

možnosti zaměstnanců. Česká republika j e z hlediska přísnosti legislativy na ochranu 

zaměstnanců průměrná v Evropské unii, nejzávažnějším problémem je nízká podpora 

práce na částečný úvazek a posilování odborů při kolektivním vyjednávání. 

Politika zaměstnanosti v České republice se vyznačuje nižším podílem aktivních prvků 

než je obvyklé v Evropě. Aplikované nástroje aktivní politiky zaměstnanosti neposilují 

dostatečně efektivnost procesu přiřazování vhodných uchazečů a volných pracovních 

míst (matching process), který je velice důležitý při snižování strukturální 

nezaměstnanosti. Vysoká podpora nástrojů přímé tvorby pracovních míst a 

zaměstnávání specifických skupin nezaměstnaných není vhodným způsobem pro boj 

s dlouhodobou nezaměstnaností v České republice. Vzhledem ke skutečnosti, že 



současná aktivní politika zaměstnanosti nevede v České republice ke kvalitativní změně 

charakteristik dlouhodobě nezaměstnaných, je nepravděpodobné, že se podaří při 

zachování současné struktury APZ snížit míru strukturální nezaměstnanosti. 
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6 APLIKACE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI 

V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

Cílem následující kapitoly je kriticky zhodnotit využívání APZ v Moravskoslezském 

kraji s ohledem na efekty nástrojů APZ popsaných v druhé kapitole a zkušenosti 

s využíváním APZ v západní Evropě popsané ve třetí kapitole. V úvodu krátce shrnu 

vývoj trhu práce v Moravskoslezském kraji od roku 1989 do současnosti, definuji hlavní 

zdroje vysoké nezaměstnanosti a její strukturu. 

6.1 Vývoj trhu práce v Moravskoslezském kraji 

Od 19. století kraj patřil a také v současnosti patří mezi nej důležitější průmyslové 

regiony střední Evropy. Jádrem je ostravsko-karvinská průmyslová a těžební pánev, 

jejíž industrializace byla úzce spojena s využíváním místního nerostného bohatství, 

zejména kvalitního koksovatelného černého uhlí a s navazujícím rozvojem těžkého 

průmyslu a hutnictví. Kraj je celostátním centrem hutní výroby a představuje 100 % 

výroby ČR surového železa, 92 % oceli a 98 % koksu. Současně je zde soustředěna i 

těžba černého uhlí téměř celé produkce ČR, i když dochází k poklesu vytěženého 

množství. 

Od roku 1948 do roku 1989 Moravskoslezský kraj těžil z prioritního zaměření 

hospodářství na těžký průmysl, který měl zajištěný odbyt v zemích RVHP. I přes 

relativně nižší požadavky na vzdělání v odvětví těžkého průmyslu dosahovaly 

pracovníci relativně vysokých příjmů.Vedle těchto tradičních odvětví se v kraji dále 

prosazuje výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, výroba dopravních prostředků a 

průmysl potravinářský a tabákový. 

Jedním z důsledků tradičně silného postavení průmyslu a existence velkých 

průmyslových podniků, které jsou největšími zaměstnavateli v kraji, je i nejnižší 

ukazatel podnikatelské aktivity v České republice25. Po rozpadu odbytových trhů po 

roce 1989 klesla poptávka po produktech průmyslových podniků v kraji a dnes měřeno 

25 Počet soukromých podnikatelů na 1000 obyvatel je 51,5, údaj za rok 2005 (www.czso.cz). Podíl 
podnikatelů na počtu zaměstnaných osob je 13,4 %. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004-2006, 
str. 37. 
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dle HDP/obyvatele patří Moravskoslezský kraj mezi nejchudší regiony v rámci České 

republiky26. V sociální oblasti se kraj řadí na poslední místo především v důsledku 

nejnižších příjmů domácností a vysoké míry nezaměstnanosti, která dosahovala 14,4 % 

v únoru 2006. Z hlediska vývoje ekonomických kritérií se odstup od celostátního 

průměru v průběhu let snižuje, z hlediska dynamiky dosáhl kraj v roce 2005 prvního 

místa, je dosažen nejvyšší růst výdajů na výzkum a vývoj, vysoká je i dynamika ve 

stavebnictví a v dopravě (www.czso.cz). 

Od roku 1993 do roku 1997 byla nezaměstnanost udržována na stabilní úrovni. Poté 

ovšem došlo k raketovému růstu počtu nezaměstnaných. Nejvyšší nárůst 

nezaměstnanosti podobně jako v celé ČR proběhl v letech 1997-2000, kdy během čtyř 

let přibylo v kraji 56 300 nezaměstnaných, a po mírném poklesu v letech 2001-2002 růst 

nezaměstnanosti stále pokračuje. 

Tabč.6.: Vývoj nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji (v tis.) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Celkem 35,3 39,9 36,1 32,7 50,3 64,1 80,9 89,0 88,1 82,4 90,7 89,0 97,3 
z toho let: 
15 až 19 5,8 8,1 5,6 4,8 5,8 9,2 7,8 5,8 5,8 3,7 5,0 4,5 5,1 
20 až 24 6,2 7,4 5,8 5,1 7,5 11,6 16,6 17,7 17,5 15,6 15,8 15,5 12,5 
25 až 29 4,7 4,8 4,2 4,8 6,7 8,4 11,2 12,1 11,8 12,3 13,2 11,5 10,9 
30 až 34 5,9 5,6 4,4 4,2 7,5 7,2 9,3 12,4 12,2 11,1 12,3 10,7 11,1 

35 až 39 5,0 4,4 3,2 3,2 5,6 7,0 8,2 12,1 12,0 9,9 11,0 10,9 10,3 
40 až 44 3,2 3,4 5,3 3,5 6,1 7,0 8,1 9,9 9,8 8,7 8,0 8,5 10,7 

45 až 49 2,0 3,7 3,8 3,3 4,8 6,1 9,0 8,1 8,0 8,8 9,1 8,4 11,5 

50 až 54 1,7 1,2 2,5 2,5 4,4 5,2 7,9 7,9 7,9 8,8 11,4 12,0 13,5 

55 až 59 0,9 0,6 1,2 1,7 2,3 2,3 2,3 2,6 4,4 6,1 9,2 

60 až 64 0,6 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,8 1,6 

65 a více - -

Zdroj: Vývoj na trhu práce 1993-2004 a Vývoj nezaměstnanosti v roce 2005, ČSÚ 

Nyní se budu zabývat strukturou nezaměstnanosti a souvisejícími důsledky v čase, a to 

dle doby hledání zaměstnání, kvalifikační struktury a věku nezaměstnaných. 

Nezaměstnaní se rekrutovali v kritickém období 1996-2000 ze všech věkových skupin, 

nejvíce však se stali nezaměstnanými pracovníci ve věku 20 až 39 let. Nárůst počtu 

nezaměstnaných ve věkové kategorii nad 55 let proběhl až v období 2003-2005. 

26 HDP/obyvatele je na 82 % celorepublikového průměru, údaj za rok 2005 (www.czso.cz). 
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Tab č. 7.: Doba hledání zaměstnání, nezaměstnaní v MSK bez osob, které si již 
práci našly (1993-2004. v tis.) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Celkem 33,4 37,0 34,1 30,3 46,9 61,7 79,6 87,5 86,6 81,4 89,4 87,6 
z toho 

86,6 81,4 87,6 

měsíců: 
- d o 3 11,7 13,0 9,6 9,2 11,7 13,9 12,7 11,0 10,9 9,1 10,6 9,8 
- 3 až 6 7,7 7,9 6,4 6,0 8,7 11,8 12,8 9,3 9,2 9,6 10,0 8,7 
- 6 až 12 5,3 6,7 6,6 6,1 9,9 14,9 18,5 15,1 15,0 14,2 15,6 15,5 
- 12 až 24 6,6 5,4 4,5 4,1 7,6 11,3 16,4 20,7 20,4 16,9 17,2 17,9 
- nad 24 1,9 3,8 7,0 4,9 9,0 9,9 19,2 31,5 31,2 31,5 35,9 35,6 

Zdroj: Vývoj na trhu práce 1993-2004, ČSÚ 

Při analýze údajů o době hledání zaměstnání je zřetelné, že již v roce 1997 kromě růstu 

krátkodobé nezaměstnanosti vlivem propouštění v tomto období rostla také dlouhodobá 

nezaměstnanost, tj. propuštění nezaměstnaní v letech 1995-1996 se nemohli uplatnit na 

trhu práce. V dalších letech se relativně stabilizoval počet nezaměstnaných hledajících 

práci do jednoho roku, avšak neustále rostl počet nezaměstnaných ve skupinách jeden až 

dva roky a více než dva roky. Z toho vyplývá, že v každém roce se vyčlenila část 

„nových" nezaměstnaných, která se stala zdrojem dlouhodobé nezaměstnanosti, a již 

dlouhodobě nezaměstnaní nenacházeli uplatnění na trhu práce. 

Celkový růst nezaměstnanosti v MSK je dán zejména skupinou obyvatel, kteří po 

propuštění z posledního zaměstnání nebyli schopni již znovu nalézt nové zaměstnání a 

jsou tak trvale vyčleněni z trhu práce. Dlouhodobá nezaměstnanost rostla po celé 

sledované období. Rok 2005 byl prvním rokem od roku 1993, kdy dlouhodobá 

nezaměstnanost klesla. Podíl uchazečů s délkou evidence klesl během roku 2005 o 

2 591 nezaměstnaných, avšak jejich relativní podíl na nezaměstnanosti se zvýšil o dva 

procentní body. Podíl dlouhodobé nezaměstnanosti je vysoký v meziregionálním 

porovnání v Českou republikou, kde se sledovaný kraj umísťuje na posledním místě, a 

rovněž ve srovnání s průměrnými údaji vyniká výjimečná situace dlouhodobé 

nezaměstnanosti v kraji. 
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Graf č. 21 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v EU a v regionech ČR v roce 2004 
70,0% 

60,0% 

Zdroj: Eur ostat (http://epp.eurostat.cec.eu.int) 

Jakými charakteristikami daná skupina čítající více než 35 tisíc osob (hledající 

zaměstnání více než dva roky) disponuje? Dle Úřadu práce v Ostravě se jedná 

především o osoby se zdravotním postižením, osoby starší 50 let, lidi bez vzdělání nebo 

pouze se základním vzděláním, příslušníky národnostních menšin, osoby pečující o 

malé dítě nebo o dlouhodobě zdravotně postiženého člena rodiny a lidi společensky 

nepřizpůsobivé. Struktura dlouhodobě nezaměstnaných neodpovídá struktuře všech 

nezaměstnaných v důsledku nižší schopnosti uvedených skupin nalézt zaměstnám. 

Problémem je také častá kumulace handicapů, především nízké vzdělání u osob se 

zdravotním postižením nebo u národnostních menšin. Pokud tito dlouhodobě evidovaní 

uchazeči i přes své handicapy naleznou zaměstnání, je velmi pravděpodobné, že ne na 

dlouho - po určité době se opět vrací zpět do evidence úřadů práce. Opakovaná 

nezaměstnanost je vedle dlouhodobé nezaměstnanosti v současné době jedním 

z nej vážnějších problémů.27 

Co způsobuje takový vysoký podíl osob se zdravotním postižením kombinovaný 

s nízkým vzděláním na dlouhodobé nezaměstnanosti? Struktura zaměstnanosti v 

Moravskoslezském kraj se měnila v devadesátých letech současně s restrukturalizací 

27 Analýza stavu a vývoje trhu práce v Moravskoslezském kraji - březen 2006, ÚP Ostrava-město, str. 17 
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velkých průmyslových podniků v kraji. Pokles zaměstnanosti proběhl vletech 1993-

2004 především v odvětvích zemědělství (pokles o 6 800), těžba nerostných surovin 

(pokles o 20 200), zpracovatelský průmysl (pokles o 10 800). Specifikem těchto odvětví 

(zemědělci, horníci, dělníci v železárnách a válcovnách) je vysoká fyzická náročnost 

práce s důsledky na zdraví pracovníků a nízké nebo velmi specifické požadavky na 

vzdělání pracovníků. V důsledku toho došlo ke vzniku strukturální nezaměstnanosti. 

Tab č. 8.: Odvětví činností zaměstnaných v MSK v letech 1993-2004 (v tis.) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2 0 0 3 2 0 0 4 
Celkem 327,8 325,2! 331,0 339,1 333,8 324,8 310,9 304,8 301,9 305,8 300,5 297,3 

z toho: 
Zemědělství, myslivost a 

souv. Činnosti 13,3 11,8 9,3 10,8 9,6 8,6 8,3 6,0 6,0 7,8 7,3 6,5 
Lesnictví, rybolov, chov ryb 

6,0 7,8 7,3 6,5 

a souv. Činnosti 3,5 2,3 5,2 6,4 5,4 3,4 2,5 4,0 4,0 3,1 3,1 4,0 
Těžba nerostných surovin 46,3 32,2! 37,6 35,3 33,8 37,6 34,8 25,9 25,7 25,0 22,3 26,1 
Zpracovatelský průmysl 113,5 118,4 114,1 115,2 116,0 105,0 103,7 103,4 102,4 99,8 102,6 102,7 
Výroba a rozvod elektřiny, 

plynu a vody 9,7 8,0 8,3 8,3 7,7 5,8 6,0 4,9 4,9 7,8 8,1 7,1 
Stavebnictví 38,2 39,2 41,8 42,9 40,6 43,8 42,8 35,1 34,8 37,5 41,9 39,9 
Obchod, opr. motor, vozidel 

41,9 39,9 

a spotřebního zboží 19,2 23,8 23,2 24,5 27,8 26,0 23,6 26,9 26,6 28,4 24,9 26,7 
Ubytování a stravování 5,4 5,4 6,1 5,2 6,0 6,2 5,3 5,5 5,5 6,8 9,0 6,7 
Doprava, skladování a spoje 26,0 23,0 27,6 29,9 27,4 29,0 26,1 29,8 29,5 29,6 25,9 23,5 
Finanční zprostředkování 1,6 1,6 1,4 2,1 2,2 3,3 3,4 4,4 4,3 3,2 1,7 2,0 
Nemovitosti a pronájem, 

podnikat, činnosti 8,5 13,1 12,8 10,71 10,6 11,2 13,1 12,5 12,4 14,0 10,9 11,6 
Veř. správa a obrana, pov. 

soc. zabezp. 21,9 22,6 20,0 23,3 j 23,6 23,9 21,0 23,4 23,1 21,7 19,1 18,2 
Vzdělávání 5,2, 8,3 9,3 8,6 8,3 7,8 7,9 7,8 7,7 7,2 7,9 6,3 
Zdravotní a sociální péče, 

veterin. Činnosti 4,9 5,4? 5,4 5,4 5,6 3,7 3,9 8,2 8,1 7,2 7,8 7,4 
Ostatní veřejné, soc. a osob. 

Služby 10,9 10,2 8,8 10,5 9,0 9,1 8,3 6,6 6,6 6,7 8,0 8,7 
Činnosti domácností _ - - - - - - - - - -

Exteritoriální org. a 
instituce - - - - - - - - -

Nezjištěno - -

Zdroj: Vývoj na trhu práce 1993-2004, ČSÚ 

Pokles zaměstnanců v odvětvích ještě plně neznamená pokles pracovních míst. 

Například největší zaměstnavatel v kraji, společnost OKD, má v současnosti nedostatek 

kvalifikovaných horníků a realizuje rekvalifikační kurzy a rovněž zaměstnává 

pracovníky ze zahraničí (www.okd.cz). 

Koncem prosince 2005 evidovaly ÚP MSK celkem 9 149 občanů EU/EHP a Švýcarska, 

z toho 5 804 občanů Slovenské republiky. Nejčastěji byli tito lidé obsazováni na 
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pracovní místa v profesích: horník, nástroj ař, kovodělník, zámečník, zedník, stavební 

dělník, svářeč, řezač plamenem a páječ, tesař a truhlář. Dále se také jednalo o lékaře, 

techniky, ale i o pomocné a nekvalifikované montážní a manipulační dělníky28. 

Společným znakem pracovních míst obsazovaných zahraničními pracovníky je fyzická 

náročnost, požadavky na zdravotní způsobilost, výuční list v oboru a obvykle nízká 

nabízená mzda. Problémem tedy není pouze pokles pracovních míst v tradičních 

odvětvích, ale také pokles schopnosti obsadit nezaměstnanými pracovní místa 

vyžadující perfektní zdravotní způsobilost a obtížné pracovní podmínky. 

Proč dlouhodobě nezaměstnaní nejsou schopni zaplnit tato volná pracovní místa? 

V případě, že se jedná o nezaměstnaného se zdravotním omezením je ihned vyřazen 

jako potenciální uchazeč. Pokud jde o fyzicky zdravého člověka (tedy nejedná se o 

bývalého horníka), musí disponovat výučním listem v některém z technických oborů. Je 

pravděpodobné, že velká část dlouhodobě nezaměstnaných se z těchto důvodů nemůže 

ucházet o volné pracovní místo horníka. 

Na tomto příkladu jsem ukázala, že problém dlouhodobě nezaměstnaných je komplexní, 

a mezi jejich omezení patří kromě jiných (sociální vyloučení, motivace) zdravotní stav a 

neplnění specifických požadavků na vzdělání v dělnických oborech. 

Dosažené vzdělání je jedním z klíčových předpokladů možnosti umístění uchazečů o 

zaměstnání na trhu práce. Uchazeč o zaměstnání pouze se základním vzděláním nebo se 

střední školou bez maturity má významně nižší pravděpodobnost uplatnění na trhu práce 

(ÚP Ostrava, 2006). Nezaměstnaní se střední školou bez maturity tvoří 55 % všech 

nezaměstnaných v MSK (2004) a byly hlavním zdrojem růstu nezaměstnanosti 

v průběhu posledních dvanácti let jak je vidět z následujícího grafu. 

27 Analýza stavu a vývoje trhu práce v Moravskoslezském kraji - březen 2006, ÚP Ostrava-město, str. 17 



Graf č.22 Vývoj struktury nezaměstnaných v MSK dle dosaženého vzdělání v letech 

1993-2004 (v tis.) 

60,0 

50,0 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

[ Základní vzdělání a bez vzděláni Střední bez maturity Střední s maturitou Vysokoškolské} 

Zdroj: Analýza vývoje trhu práce v MSK v letech 1993-2004 

Podíl nezaměstnaných se základním vzděláním nebo se střední školou bez maturity 

v Moravskoslezském kraji je nadprůměrný vzhledem k údajům ze celou Českou 

republiku (ČSU, 2006). Tyto relativní údaje platí nejen pro statistiky nezaměstnaných, 

ale i pro vzdělanostní rozložení celkové populace v kraji. Příčinou uvedeného stavu je 

dlouhodobé zaměření kraje na výrobu s nízkou přidanou hodnotou zaměstnávající 

nekvalifikovanou nebo nízko kvalifikovanou pracovní sílu. 

Přestože základní charakteristiky kraje v oblasti nezaměstnanosti, vysoká míra 

nezaměstnanosti, dlouhodobá nezaměstnanost, velký podíl nezaměstnaných s nízkým 

vzděláním a strukturální nezaměstnanost jsou společné pro celé území kraje, existují 

rozdíly v míře nezaměstnanosti mezi okresy v rámci kraje. 
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Tabč.9. Nezaměstnanost v okresech Morav 
H 

lezskéhc | (k 28.2.2006) 
WMSBM 
EmMm 

Bruntál 16,0% 17,6% 14,8% 36,2 
Frýdek-Místek 12,2% 13,7% 11,1% 16,5 
Karviná 18,8% 23,1% 15,8% 60,9 
Nový Jičín 11,0% 12,2% 10,0% 12,4 
Opava í 11,8% 12,8% 11,1% 23,2 
Ostrava-město 15,0% 15,8% 14,3% 20,1 
Moravskoslezský | 14,4% 16,2% 13,1% 23,4 

Zdroj: Měsíční statistika nezaměstnanosti, únor 2006, Český statistický úřad a vlastní výpočty 

Relativně nejméně postiženými oblastmi jsou Frýdek-Místek, Nový Jičín a Opava, které 

nejen dosahují nižší míry nezaměstnanosti, ale také nízkého podílu uchazečů najedno 

pracovní místo, což je významné i z pohledu udržení nízké míry nezaměstnanosti do 

budoucnosti. 

K nejvíce zasaženým okresům patří Karviná, která se již dlouhodobě řadí k nejvíce 

postiženým oblastem v celé České republice a míra nezaměstnanosti u žen dokonce 

přesahuje 20 %. Alarmující je také nízký počet volných pracovních míst vyjádřený 

ukazatelem počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo. Karvinsko je typickým 

regionem, kde v minulosti byla vysoká hornická činnost, která byla v devadesátých 

letech utlumena. Vysoká míra nezaměstnanosti se vyskytuje také v okrese Bruntál a 

Ostrava-město, kde však roste počet volných pracovních míst a míra nezaměstnanosti 

klesá v poslední době. 

Vysoký podíl dlouhodobé nezaměstnanosti, nízká kvalifikace nezaměstnaných a měnící 

se struktura hospodářství v regionu jsou hlavní znaky, které ovlivňují nároky, které jsou 

kladené na aktivní politiku zaměstnanosti realizovanou v Moravskoslezském kraji. 

6.2 Aktivní politika zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 

V souladu s potřebami trhu práce definují úřady práce v Moravskoslezské kraji priority 

aktivní politiky zaměstnanosti, které se zaměřují na hlavní problémové skupiny 

uchazečů o zaměstnání29: osoby se zdravotním postižením, uchazeče ve věku do 25 let 

29 Analýza stavu a vývoje trhu práce v Moravskoslezském kraji - březen 2006, ÚP Ostrava-město. 
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zejména absolventi škol, osoby nad 50 let věku, osoby dlouhodobě evidované nad 

dvanáct měsíců, a další skupiny ohrožené dlouhodobou nezaměstnanost. Uvedené 

priority jsou rovněž obecně platné i v rámci Národního akčního plánu politiky 

zaměstnanosti ČR a také Evropské strategie zaměstnanosti. Tyto skupiny 

nezaměstnaných jsou v různé míře problémem v celé Evropě a neméně tak 

v Moravskoslezském kraji. 

Nej závažnějším problémem kraje je dlouhodobá nezaměstnanost doprovázená 

nesouladem mezi nabídkovou a poptávkou stranou trhu práce. Nabídková strana trhu 

práce v kraji je charakterizována velkým podílem nízko kvalifikovaných pracovníků 

nebo úzce specializovaných technických pracovníků, dále pak vyšším podílem osob se 

zdravotními omezeními. Aktivní politika zaměstnanosti v kraji by měla reagovat na tyto 

výzvy výběrem vhodných opatření. 

Nej rozšířenějším nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti je v MSK podpora tvorby 

Společensky účelných pracovních míst (SÚPM). Moravskoslezský kraj dosahuje 

nej vyššího podílu čerpaných finančních prostředků na daný nástroj v České republice 

(13,7 % rozpočtu ČR na daný nástroj). Na celkovém počtu pracovních míst vytvořených 

prostřednictvím APZ se pracovní příležitosti zřízené a vyhrazené zaměstnavateli 

prostřednictvím tohoto nástroje podílely 58,2 %, z pohledu vyčerpaných prostředků 

v kraji činilo SÚPM 43,6 %, což je o 5,2 procentního bodu více než průměr v České 

republice (viz. Tabulka č.10). 
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Tab č.10.: Čerpání na nástroje APZ v České republice dle nástrojů v roce 2005 (v 

WBBĚHĚ m E M B M 
wsnmmmMmiz. 
mĚSIĚRSmM^ 

KifiSiSff 

M DDBNHD9M M11 M 1 MliW 1 i l i l i 'r 1 'II i ni 1 
Praha 11,0 18,9 2,2 35,0 28,5 0.0 0,0 0,0 4,3 0,0 
Středočeský 34,6 36,3 4,8 7,3 14,8 0,0 0,1 0,2 0,4 1,4 
Jihočeský 19,9 37,6 2,6 18,5 11,4 0,5 0,0 0,0 8,0 1,5 
Plzeňský 26,0 39,2 4,8 17,3 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 
Karlovarský 28,9 41,9 4,1 8,9 15,4 0,1 0,0 0,3 0,0 0,4 
Ústecký 36,5 29,2 5,0 9,0 10,9 0,1 0,0 0,2 8,5 0,7 
Liberecký 45,0 22,6 2,9 15,3 12,6 0,0 0,0 0,9 0,0 0,8 
Králevohradecký 37,4 28,5 2,5 12,6 13,9 0,0 0,1 0,5 2,2 2,3 
Pardubický 30,4 32,1 5,2 16,5 7,8 0,1 0,0 0,7 5,6 1,8 
Vysočina 29,8 48,9 6,4 3,1 10,7 0,3 0,0 0,0 0,4 0,4 
Jihomoravský 16,4 34,0 3,5 6,1 11,1 0,1 0,0 0,2 27,6 0,9 
Olomoucký 16,3 56,1 5,6 5,2 15,3 0,2 0,1 0,0 0,7 0,3 
Zlínský 25,9 39,9 2,3 10,3 19,6 0,4 0,6 0,2 0,0 0,9 
Moravskoslezský 19,7 43,6 5,6 9,5 14,0 0,5 0,1 0,1 5,4 1,8 
České republika 26,5 37,4 4,6 9,8 12,9 0,2 0,1 0,2 7,4 1,0 

Zdroj: Analýza trhu práce v roce 2005, MPSV 

SÚPM jsou v kraji obvykle užívána pro ohrožené skupiny uchazečů o zaměstnání 

(absolventy a uchazeče do 25 let věku, uchazeče nad 50 let a s evidencí nad dvanáct 

měsíců). Poskytnuté příspěvky jsou udělovány formou výběrových řízení na cílené 

skupiny uchazečů. SÚPM působí na nezaměstnané po delší dobu a mohou být tedy 

účinnějším ve vztahu k dlouhodobě nezaměstnaným než veřejně prospěšné práce. Ve 

více než polovině případů jsou pracovní místa s touto podporou vytvářena u organizací 

do pěti zaměstnanců30. 

V Moravskoslezském kraji bylo díky tomuto nástroji APZ vytvořeno 3 984 pracovních 

míst v roce 2005, což představuje 6,5 % umístěných uchazečů v kraji, respektive 7,9 % 

dlouhodobě nezaměstnaných. Tento relativně nízký podíl na celkové hodnotě 

nezaměstnanosti dokumentuje, že SÚPM ač nejvíce využívaný nástroj v kraji i celé 

České republice nedokáže významně změnit nezaměstnanost. K nízkému vlivu SÚPM 

na celkovou nezaměstnanost je nutné dále připočítat negativní efekty, které byly již 

popsány ve druhé, třetí i čtvrté kapitole. Pracovní místa s příspěvkem SÚPM by mohly 

být vytvořeny i bez příspěvku, dochází tak ke ztrátě mrtvé váhy, dále může docházet 

k vytlačování „běžných nezaměstnaných" nezaměstnanými z ohrožených skupin, kteří 

jsou finančně podpořeni. Jelikož tento nástroj pouze minimálně mění schopnosti 
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nezaměstnaného, neodstraňuje riziko návratu nezaměstnaného do evidence uchazečů po 

ukončení poskytování příspěvky. 

Typickým nástrojem aplikovaným u dlouhodobě nezaměstnaných jsou veřejně 

prospěšné práce (VPP), který využívají především obce a města k údržbě a správě 

obecního majetku. Řeší převážně uchazeče dlouhodobě evidované a uchazeče nad 

padesát let věku, uchazeče ohrožené dlouhodobou evidencí z důvodu nevhodné či 

nedostatečné kvalifikace, eventuálně v kombinací s nižší sociální přizpůsobivostí. 

Negativem tohoto nástroje je jeho relativně krátkodobé působení na uchazeče. Uchazeči 

se zpravidla po roce vracejí zpět do evidence úřadů práce31. VPP tedy pouze udržuje 

základní pracovní návyky dlouhodobě nezaměstnaných, ale přímo nesnižuje 

dlouhodobou nezaměstnanost. Zajímavá je skutečnost, že počet takto vytvořených 

pracovních míst v kraji klesá, což může potvrzovat uvědomění negativů tohoto nástroje 

úřady práce. 

Tab čil.: 

VPP 
i SÚPM 
Odborná praxe abs. 
ICHPM a CHPD 
svč 
SVČ se ZPS 
Příspěvek při přechodu na 
nový p r o g r a m 
Překlenovací příspěvek 
Příspěvek na dopravu 
Příspěvek na zapracování 
Příspěvek na provoz 
CHPD(PM) 

Vytvořená pracovní místa dle nástrojů APZ v letech 1999-2005 v MSK 
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 

Zdroj: Měsíční statistiky nezaměstnanosti (1999-2005), MPSV 

Riziko dlouhodobé nezaměstnanosti zvyšuje nízké dosažené vzdělání nebo příliš úzká 

specializace. Změnit tuto skutečnost mohou rekvalifikace nezaměstnaných, jejichž cílem 

je změna kvalifikace nezaměstnaných. Pozitivní dopad mají na proces přiřazování 

vhodných uchazečů k volným pracovním místům (matching process). 

Podpora rekvalifikací a školení je poskytována dle pravidel MPSV pouze na území 

okresů s mírou nezaměstnanosti nejméně ve výši průměrné míry nezaměstnanosti v ČR. 

30 Zpráva o vývoji trhu práce v okrese Nový Jičín k 31.12.2005. Úřad práce v Novém Jičíně, 2006. 
31 Zpráva o vývoji trhu práce v okrese Nový Jičín k 31.12.2005. Úřad práce v Novém Jičíně, 2006. 



Pokrývá 35 % nákladů vynaložených na rekvalifikace a školení. Tuto podmínku splňují 

všechny okresy v Moravskoslezském kraji. V roce 2005 bylo v kraji rekvalifíkováno 12 

664 uchazečů o zaměstnání. Jak je vidět ze statistiky uchazečů po rekvalifikaci v roce 

2005, jsou rekvalifikovány převážně mladé ženy s výučním listem, které po absolvování 

středního školství nebyly schopné získat zaměstnání ve svém oboru nebo jejich 

kvalifikace není dostatečná. 37 % uchazečů po rekvalifikaci tvoří nezaměstnaní 

s výučním listem. Forma rekvalifikace je obvykle Dodatečné školení v oboru nebo v 

oboru příbuzném (tvoří 40 % všech rekvalifikací) a trvá typicky maximálně jeden měsíc 

(79 % všech rekvalifikací). 

Tab č. 12.: Struktura uchazečů po rekvalifikaci v roce 2005 v MSK 
Uchazeči po rekvalifikaci Délka evidence před rekvalifikací 
Zeny 7471 59% Do 3 měsíců 2394 19% 
Mladiství bez kvalifik. 17 0% Nad 3 měsíce do 6 měsíců 2719 21% 
Absolventi škol 907 7% Nad 6 měsíců do 9 měsíců 1935 15% 
Péče o dítě do 15 let, mim. péče 2418 19% Nad 9 měsíců do 12 měsíců 1258 10% 
Organizační změny 0 0% Nad 12 měsíců do 24 měsíců 2318 18% 
Osoby se ZPS 931 7% Nad 24 měsíců 2040 16% 
Zvláštní pomoc 181 1% 
Ostatní 739 6% 
Věková struktura f|||f||f||| Umístěno no rekvalifikaci 
do 19 let 973 8% Do 3 měs. po rekvalifikaci 2821 22% 
2 0 - 2 4 let 2353 19% Nad 3 měs. do 6 měs. po rekv. 1181 9% 
12.25 - 29 let 1751 14% Nad 6 měs. do 9 měs. po rekv. 664 5% 
13. 30 - 34 let 1941 15% Nad 9 měs. do 12 měs. po rekv. 524 4% 
1 4 . 3 5 - 3 9 let 1605 13% Neumístěno 7474 59% 
1 5 . 4 0 - 4 4 let 1377 11% 
16. 45 - 49 let 1238 10% 
17. 5 0 - 5 4 let 1113 9% 
18. 55 a více 313 2% 

Zdroj: http://portal.mpsv.cz 

Rekvalifikováni jsou spíše krátkodobě nezaměstnaní (55 %). Rekvalifikace jsou 

rozděleny dle druhu a kvalifikace uchazeče na rekvalifikace pro absolventy škol, 

dělnická povolání, vyučené a vyšší, s možností uplatnění na vyhrazeném pracovním 

místě technických profesí (svářeči, čalouníci, konstruktéři, klempíři, pekaři), popřípadě 

přímo s příslibem zaměstnání nebo zahájení samostatně výdělečné činnosti. Struktura 

nabízených rekvalifikací je vždy vytvářena na úrovni okresních úřadů práce dle specifik 

nezaměstnanosti v daném regionu. Největší počet uchazečů bývá obvykle zařazen do 

kurzu obsluha osobních počítačů, dále pak svářečských kurzů a kurzů pro prodavačky-

pokladní. Nejvyšší úrovně umístitelnosti na trhu práce po absolvování rekvalifikace je 

dosahováno v oblasti kurzů obrábění kovů a kurzů svařování, dále pak kurzů pro 

budoucí obchodní reprezentanty a pracovníky obchodních oddělení. Na trhu práce bylo 

http://portal.mpsv.cz


umístěno méně než 40 % absolventů rekvalifikačních kurzů rozvíjejících IT schopnosti 

(obsluha PC, Corel Draw, AutoCad). Mimo rekvalifikace úřadu práce byly realizovány 

v menší míře také rekvalifikace v rámci projektů ESF a Phare 2003. 

Podporou pro snižování nezaměstnanosti uchazečů, kterým je věnována při 

zprostředkování zaměstnání zvýšená péče (dlouhodobě nezaměstnaných, absolventů a 

uchazečů do 25 let) jsou příspěvky na zapracování. Příspěvek na zapracování byl v roce 

2005 velmi málo využíván. Ze 102 příspěvků, bylo 75 poskytnuto v okrese Bruntál. 

Efekty příspěvku na zapracování jsou podobné jako u vytváření společensky účelných 

pracovních míst. Příspěvek finančně zvýhodňuje zaměstnávat vybrané skupiny 

nezaměstnaných, čímž dochází k efektu vytlačování. Příspěvek na zapracování svým 

rozsahem ani působením nemá velký vliv na moravskoslezský trh práce. 

Podmínky pro získání příspěvku na dopravu nejsou spojeny s žádnou specifickou 

skupinou uchazečů o zaměstnání nebo určitou skupinou zaměstnavatelů působících 

v regionu. Zvýhodněni jsou pouze pracovníci se zdravotním postižením, u kterých je 

poskytována 100 % podpora místo standardních 50 %. O udělení podpory a stanovení 

maximální výše rozhoduje okresní úřad práce. Příspěvek je poskytován obvykle 

v případě neexistence veřejné dopravy a s ohledem na trh práce. O tento typ příspěvku 

nemají zaměstnavatelé zájem a úřady práce obvykle ani neobdrží žádosti o jeho 

poskytnutí. Pouze Úřad práce v Ostravě-město využil možnosti přidělit příspěvek na 

dopravu zaměstnanců na úhradu části nákladů na dopravu svých zaměstnanců vybraným 

zaměstnavatelům v kraji. Příspěvek na dopravu se zaměřuje pouze na podporu poptávky 

zaměstnavatelů skrze snižování nákladů na zaměstnání dodatečného pracovníka. Při 

cílení příspěvku na dopravu je možné takto například zvýhodnit nezaměstnané 

z určitého regionu, kde jsou k dispozici nezaměstnaní s požadovanou kvalifikací. 

Příspěvek na dopravu svým rozsahem ani působením nemá velký vliv na trh práce 

ve sledovaném kraji. 

Relativně rozšířenou formou podpory nezaměstnaných se zdravotním postižením jsou 

dotace na zřízení chráněných pracovních míst a chráněných dílen (CHPM a CHPD) pro 

částečně nebo plně invalidní osoby, které jsou vypláceny jednorázově ve výši 

maximálně 90 000 Kč (případě 100 000 Kč u plně invalidních osob). Podmínkou 

přidělení je, že část poskytnutého finančního příspěvku musí být užita na náklady 

vynaložené na omezení vlivů zdravotních handicapů osob, které budou na tomto místě 
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umístěny. Dále je také poskytován příspěvek na provoz chráněného pracovního místa 

nebo dílny, který je poukazován čtvrtletně ve výši maximálně 48 000 Kč na jedno 

pracovní místo. O tyto nástroje žádají převážně stále stejní zaměstnavatelé, kteří se na 

tuto oblast specializují, v menší míře pak i uchazeči o zaměstnání (Úřad práce Nový 

Jičín, 2005). Finanční příspěvek na provoz i zřízení CHPM je relativně vysoký 

vzhledem k ostatním nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti. V této oblasti se ke 

škodě zdravotně postižených osob v posledních letech objevuje stále více 

zaměstnavatelů a sdružení, která ve zřízení chráněných dílen vidí pouze možnost 

rychlého zisku financí bez toho, že by byl naplněn účel tohoto nástroje.32 Prokázaným 

efektem podpory chráněných dílen i pracovních míst je ztráta mrtvé váhy i efekt 

vytlačení nezaměstnaných bez zdravotního postižení nezaměstnanými se zdravotním 

postižením. Vzhledem k rozsahu aplikace a nejednoznačnému efektu na 

nezaměstnanost, efekt zřizování a podpory provozu chráněných dílen a pracovních míst 

je podobně jako SÚPM spíše malý a má více sociální funkci. 

Dalším nástrojem APZ pro podporu tvorby pracovních míst je podpora nezaměstnaných 

pro zřízení samostatně výdělečné činnosti. Úřady práce je nabízí uchazečům o 

zaměstnání, kterým nelze ve vzájemné spolupráci s úřadem práce nalézt umístění na 

trhu práce intenzivním zprostředkováním práce, poradenskými či vzdělávacími 

aktivitami, apod., jsou dlouhodobě nezaměstnaní či jejich uplatnění na trhu práce je 

značně ztíženo různými handicapy, a uvažují o zahájení podnikání. Úřady práce nabízí 

bezplatný dvoudenní seminář s názvem "Byznys klub", třítýdenní rekvalifikační kurz 

"Podnikatelské minimum" (za předpokladu naplnění určitých podmínek nutných pro 

zařazení do rekvalifikace). Poté, co uchazeči o zaměstnání absolvují výše uvedené 

aktivity, může úřad práce na některé vybrané podnikatelské záměry poskytnout finanční 

příspěvek k zahájení samostatné výdělečné činnosti. Finančně podpořen však může být 

jen ten podnikatelský záměr, který je ekonomicky reálný a dlouhodobě udržitelný. 

Překlenovací příspěvek je poskytován osobám samostatně výdělečně činným na 

zahájení podnikání. Při porovnání s počtem vytvořených pracovních míst můžeme 

konstatovat, že velká většina uchazečů, která žádala o příspěvek na zřízení samostatně 

výdělečné činnosti, žádala zároveň o překlenovací příspěvek. Tento příspěvek je 

32 Zpráva o vývoji trhu práce v okrese Nový Jičín k 31.12.2005. 
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poskytován v závislosti na finančních možnostech úřadu práce. Efekty podpory SVČ 

mohou být pozitivní v případě, že po poskytnutí iniciačního školení a příspěvku si 

podnikatel udrží svoji činnost po delší dobu, nebo dokonce bude schopen vytvořit další 

pracovní místo. Stává se negativním, pokud podpořený podnikatel vytlačí z trhu jiného 

podnikatele v důsledku konkurenční výhody získané příspěvkem, a zkrachovalý 

podnikatel se stane nezaměstnaným, dochází tak k efektu vytlačení. 

Poradenské aktivity úřadu práce 

Důležitou součástí APZ je poradenství uchazečům o zaměstnání a školení, které 

usnadňuje nezaměstnaným zorientovat se na trhu práce, ohodnotit své možnosti a 

schopnosti a identifikovat oblasti potenciálního rozvoje. Standardní součástí povinností 

úřadů práce je poskytnutí konzultace uchazeči o zaměstnání. Uchazečům je nabízeno jak 

individuální tak skupinové poradenství. Skupinové poradenství probíhá v dlouhodobých 

klubech nebo formou jednorázových akcí. Vzhledem k nedostatečným kapacitám úřadů 

práce je poskytováno poradenství pouze části nezaměstnaným, a úřady práce tak nemají 

možnost efektivně přiřazovat volné pracovní místa vhodným uchazečům (matching 

process). 

Dle zákona o zaměstnanosti z roku 2004 musí úřady práce nabídnou všem uchazečům 

do 25 let věku a absolventům vysokých škol zpracování Individuálního akčního plánu 

(LAP). Spolu s podporou školení a rekvalifikacemi mladých uchazečů je program 

součástí opatření Národního akčního plánu zaměstnanosti pod názvem První příležitost. 

Za první pololetí roku 2005 nabídku vypracování IAP přijalo 28,2 % uchazečů do 25 let 

a absolventů v České republice.33 

Poradenství uchazečům při hledáni pracovního místa poskytují všechny úřady práce v 

kraji prostřednictvím Informačně poradenské kanceláře (IPK). Poskytované služby 

zahrnují především: zjištění nabídky volných míst na trhu práce v sousedních okresech, 

nahlédnutí do inzertních novin s nabídkou volných míst a internetové nabídky volných 

míst, informace o inzerovaných volných místech do zahraničí a podmínkách práce 

v zahraničí, asistence při sepsaní životopisu za odborného vedení, ověření způsobilosti 

33 10 383 - přijalo, 26 385 - nepřijalo, Zdroj: Národní akční plán zaměstnanosti na rok 2005-06. Údaje za 
Moravskoslezský kraj nejsou k dispozici. 



pracovat v jiných profesích na počítačových programech a zjištění možností a rezerv 

svého pracovního potenciálu. Služby IPK jsou bezplatné a mohou je využívat nejen 

evidovaní uchazeči o zaměstnání, ale i široká veřejnost jak formou individuálního tak i 

skupinového poradenství (například pro školy). 

Důležitou úlohu při omezování nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou na 

moravskoslezském trhu práce a v prevenci nezaměstnanosti plní síť Informačních a 

poradenských středisek pro volbu a změnu povolání (IPS) při úřadech práce. IPS 

provádí individuální a skupinové poradenství pro žáky základních škol a zvláštních škol, 

absolventy škol a další zájemce z řad veřejnosti, související s volbou povolání a jejich 

následným uplatněním v praxi. Organizuje besedy pro žáky základních škol k volbě 

prvního povolání a pro budoucí absolventy středních škol k problematice vstupu do 

zaměstnání, trhu práce, seznámení s činností úřadů práce a možnostech dalšího studia. 

IPS je provozováno jako součást úřadů práce. 

Nejpostiženější region Karviná nabízí speciální poradenské programy zaměřené na 

konkrétní skupiny uchazečů se ztíženými podmínkami na trhu práce: dlouhodobě 

evidované, se zdravotním postižením, uchazeče nad 50 let nebo aktivizační program 

pro uchazeče do 25 let. Poradenské programy jsou realizovanými soukromými 

subjekty34 obvykle v rozsahu 50-90 hodin za cenu dva až čtyři tisíce Kč, výjimečně 

zdarma. Výhodou těchto programů je specializace poradenství na úzký segment 

uchazečů o zaměstnání, která zvyšuje kvalitu poradenství nej postiženějším skupinám. 

Úřad práce v Bruntále dále také nabízí speciální poradenství v oblasti diagnostikování 

osobních psychických potíží a výběr odborného léčebného nebo tréninkového zařízení, 

volbu a výběr profese nebo rekvalifikace a určování psychologického profilu a struktury 

profesních zájmů. Toto poradenství je poskytováno nad rámec Informačně 

poradenských kanceláří pro dobrovolné zájemce s potížemi získat uplatnění na trhu 

práce. 

Velmi zajímavou formou APZ v Moravskoslezském kraji je projekt Získej práci, který 

realizuje soukromá pracovní agentura Kappa ve spolupráci s Úřady práce v Ostravě, 

34 V prvním kvartále roku 2006 se jedná o Institut vzdělávání a rekvalifikace o.p.s., AMBRA-Consulting, 
s.r.o., POE EDUCO, Akademie J.A.Komenského Karviná, SOU stavební a dřevozpracující, Kvalifikační 
a personální agentura, o.p.s. 



v Karviné a Frýdku-Místku, Svazem průmyslu a dopravy v České republice, společností 

Trexima a HM Partners. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 

prostřednictvím grantu z ESF a je spolufinancován ze státního rozpočtu.35 Základním 

cílem projektu Získej práci je podpora mobility pracovní síly v rámci České republiky, 

zejména s důrazem na přeliv pracovní síly z regionů s vysokou mírou nezaměstnanosti 

do regionů s dostatkem volných pracovních míst. Součástí projektu bylo vybudování 

Centra služeb zaměstnanosti v Ostravě. Snahou projektu je poskytovat takové služby, 

které eliminují potíže uchazeče s pobytem v jiném regionu, aby byl ochoten přijmout 

práci i mimo své trvalé bydliště. Tento projekt se zaměřuje na zefektivnění přiřazování 

volných pracovních míst a vhodných uchazečů (matching process), přičemž model 

spolupráce zástupců zaměstnavatelů, úřadů práce a personálních agentur přináší nové 

možnosti efektivně nacházet vhodné uchazeče pro volná pracovní místa v jiných 

regionech. 

Dalším nástrojem APZ je realizace cílených programů zaměstnanosti. 

V Moravskoslezském kraji byl v roce 2005 realizován cílený program na podporu 

obtížně umístitelných uchazečů o zaměstnání, a to absolventů škol bez praxe v okresu 

Karviná. V praxi to znamená vyhrazení pracovních míst agenturou práce, jejich 

zapůjčení do rozpočtových a příspěvkových organizací státu a zajištění jejich 

financování úřadem práce. Příjemcem příspěvku je poté agentura práce, která má řádné 

povolení ke zprostředkování zaměstnání a uzavře s absolventem pracovní poměr na 

období osmi měsíců. Jejím úkolem je poté, na základě písemné dohody o dočasném 

přidělení zaměstnance, přidělit absolventa k výkonu práce do některých rozpočtových a 

příspěvkových organizací státu. Příspěvek může být poskytnut maximálně do výše 11 

610 Kč na úhradu vyplacených mzdových nákladů, včetně pojistného na sociální 

zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění. Vedle toho může být agentuře přiděleno 700 Kč měsíčně na úhradu 

administrativních nákladů. Vyhrazená pracovní místa jsou obsazena výše uvedenými 

uchazeči o zaměstnání maximálně po dobu osmi měsíců. Tento program pomáhá rozšířit 

kapacity úřadů práce při aktivizaci dlouhodobě nezaměstnaných, avšak jeho efekty se 

35 Doba realizace projektu původně plánována od ledna 2005 do 31.12.2005 a celková hodnota projektu 
činila 135 096 Eur (cca 4 mil. Kč). Projekt je dále realizován i v roce 2006. Zdroj: Svaz průmyslu a 
dopravy ČR (http://www.spcr.cz/cz/hlavni/projekty/index.php) 

http://www.spcr.cz/cz/hlavni/projekty/index.php


spíše blíží negativním efektům veřejně prospěšných prací, tzn. především efekt 

vytlačování a riziko opakované nezaměstnanosti. 

Druhý cílený program v roce 2005 v kraji byl vyhlášen Úřadem práce v Bruntále, jehož 

účelem byla podpora obtížně umístitelných osob se zdravotním postižením, podpora 

tvorby a udržení pracovních míst pro osoby ze skupiny zdravotně postižených osob a 

jejich návrat do společnosti. V praxi to znamená vytvoření pracovních míst a zajištění 

jejich financování úřady práce, odborem sociální politiky MPSV a státními i nestátními 

organizacemi zabývajícími se problematikou těchto osob. Vytvořená pracovní místa 

jsou obsazována osobami se zdravotním postižením, které jsou v evidenci Úřadu práce 

v Bruntále. Příspěvek lze příjemci poskytnout na úhradu nákladů spojených se 

zakoupením nového strojního či technologického vybavení, popřípadě se zhodnocením 

stávajícího vybavení na místa vytvořená v rámci tohoto programu. Příspěvek může být 

poskytnut maximálně do výše 200 000 Kč najedno takto vytvořené pracovní místo, a to 

pouze na skutečně vynaložené náklady, které vzniknou po sepsání dohody. Vytvořená 

pracovní místa budou obsazena výše uvedenými osobami minimálně po dobu 24 

měsíců. 

Speciální přístup ke snižování nezaměstnanosti zvolil Úřad práce v Ostravě v rámci 

pilotního projektu k řešení nezaměstnanosti ohrožených skupin v nejvíce postižených 

regionech s názvem programu Občanské společnosti. Účelem projektu je podpora a 

rozvoj občanské společnosti a snížení nezaměstnanosti v regionu prostřednictvím dvou 

mechanismů: příjemce podpory sníží svůj pracovní úvazek na polovinu a dále bude 

pracovat pro neziskovou organizaci, přičemž stát mu za vykonávání této činnosti 

poskytne prostřednictvím neziskové organizace zvláštní měsíční příspěvek ve výši 2 

210,- Kč (polovina výše platného životního minima). Nezisková organizace mu může 

vyplácet ještě další odměnu. V praxi se předpokládá uvolnění části pracovních míst pro 

uchazeče o zaměstnání. Příjemcem podpory rovněž může být i žadatel, který nově se 

zaměstnavatelem uzavře pracovní poměr na polovinu stanovené pracovní doby, nebo 

příjemcem bude uchazeč o zaměstnání, který se rozhodne pracovat pro neziskovou 

organizaci minimálně na poloviční pracovní úvazek, ale nebude již nikde jinde 

zaměstnán, nebude podnikatel, ani OSVČ a nebude poté ani veden na úřadu práce jako 

nezaměstnaný. 
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6.3 Výdaje na APZ v Moravskoslezském kraji 

V roce 2005 vynaložily úřady práce v kraji na APZ celkem 786,2 mil. Kč, oproti roku 

2004 došlo ke zvýšení o 227 mil. Kč (+ 40,6 %). Do celkových výdajů na APZ bylo 

však v roce 2005 rovněž zahrnuto i 188,1 mil. Kč, které byly převedeny do rezervního 

fondu, protože nebyly vyčerpány. Reálně tak bylo v roce 2005 na APZ vyčerpáno 598,1 

mil. Kč36. 

Na pasivní politiku zaměstnanosti bylo vyplaceno v roce 2005 celkem 990,5 mil. Kč. 

Celkové náklady státu na politiku zaměstnanosti v kraji v roce 2005 činily přes jednu a 

tři čtvrtiny miliardy Kč, což je o 17,4 % více než v předchozím roce. Vzestup podílu 

APZ na celkových nákladech na politiku zaměstnanosti, a to o 8,2 procentního bodu, 

ovlivnil výraznější nárůst výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti oproti výdajům na 

pasivní politiku zaměstnanosti. Výdaje na politiku zaměstnanosti rostly v letech 2004-

2005 jak absolutně, tak relativně vzhledem k počtu nezaměstnaných, zejména z důvodu 

velkého růstu výdajů na APZ. 

Tab č. 13.: Výdaje na politiku zaměstnanosti v MSK v roce 2005 (tis. Kč) 

Výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti 
Výdaje na aktivní politiku zaměstn. (bez 

RF)* 
Výdaje na politiku zaměstnanosti (bez 

RF)* 
Podíl APZ na celkových výdajích PZ 
Výdaje na APZ na 1 nezaměstnaného 
Nezaměstnaní (VŠPS) 

Moravskoslezský kraj 
2004 2 0 0 5 
989465 

561461 

1548682 
36,3% 

5,3 
105486 

990535 

598134 

1588669 
37,7% 

6,2 
96528 

Česká republika 
2 0 0 4 2 0 0 5 

7030047 7046845 

3937882 4027853 

10967929 11074698 
35,9% 36,4% 

7,2 7,8 
541675 510416 

* viz Pozn. 36 

Zdroj: Vývoj trhu práce v MSK v roce 2005, Úřad práce Ostrava-město, 2006 a vlastní výpočty 

Poměr výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti a pasivní politiku zaměstnanosti je 

prakticky totožný jako za celou Českou republiku. Ve srovnání s ostatními evropskými 

zeměmi je podíl výdajů APZ na celkových výdajích na politiku zaměstnanosti 

v Moravskoslezském kraji ve výši 37,7 % nízký, v Evropě dosahuje tento podíl více než 

50%. 

36 Do celkových výdajů na APZ bylo v roce 2005 rovněž zahrnuto 188,1 mil. Kč, z toho 124,3 mil. Kč k 
zabezpečení projektů OP RLZ, které musely být koncem roku 2005 pro nepoužití převedeny do 
rezervních fondů úřadů práce v MSK (ÚP Ostrava, 2006). V případě očištění výdajů na APZ by relativní 
výdaje na jednoho zaměstnaného činily 6198 Kč a relativní výdaje najedno vytvořené místo 90 559 Kč. 



Podíl výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti na jednoho nezaměstnaného je 

podprůměrný v České republice. V kraji činí jednotkové výdaje na APZ 6 200 Kč, 

zatímco v České republice 7 800 Kč. 

Z hlediska struktury výdajů na jednotlivé nástroje zaujímají největší podíl příspěvky na 

zřízení společensky účelných pracovních míst, na které je čerpáno v MSK nejvíce z celé 

České republiky (253 mil. Kč). Dále pak významné z hlediska čerpaných prostředků 

jsou výdaje na veřejně prospěšné práce, které jsou v porovnání s ostatními kraji 

nadprůměrné. Pouze Ústecký kraj podobně postižený jako Moravskoslezský kraj se 

vyznačuje vysokými výdaji na VPP. Přímá podpora pracovních míst tedy tvoří 

převážnou část výdajů na APZ v kraji, při analýze výdajů v dalších regionech České 

republiky je zřetelné určení těchto podpor pro regiony s vysokou nezaměstnanosti. 

| Tab č.14.: Čerpání na nástroje APZ v jednotlivých krajích v roce 2005 (v tis. Kč) 

i i M l i i M 

Praha 4535 7777 920 14399 11713 0 0 0 17590 0 41102 
Středočeský 64132 67305 8963 13562 27348 86 146 449 829 2556 185378 
Jihočeský 29665 56091 3823 27664 17028 771 17 64 11969 2242 149335 
Plzeňský 24576 36981 4551 16294 11397 45 0 12 0 516 94373 
Karlovarský 24143 34964 3441 7439 12852 71 0 266 0 346 83523 
Ústecký 244662 195545 33333 60360 72707 529 120 1149 56573 4487 669464 
Liberecký 46256 23234 3000 15735 12913 45 3 879 10 787 102863 
Králevohradecký 40446 30812 2733 13621 15093 25 69 540 2350 2517 108207 
Pardubický 46924 49520 8014 25517 11982 103 25 1074 8604 2718 154482 
Vysočina 47434 77819 10206 4945 17054 503 4 43 658 633 159299 
Jihomoravský 69930 145102 15065 25940 47360 592 96 764 117978 3871 426700 
Olomoucký 41825 143992 14476 13433 39349 464 239 67 1840 782 256467 
Zlínský 39877 61457 3487 15949 30171 615 948 338 0 1365 154208 
Moravskoslezský 114545 253756 32674 55129 81283 2848 399 424 31289 10197 582545 
Česká republika 838951 1184356 144687 309987 408250 6698 2067 6070 233859 33018 3167944 

Zdroj: Analýza vývoje na trhu práce v roce 2005, MPSV 

Rekvalifikace v Moravskoslezském kraji tvoří pouze 14 % výdajů na APZ, ale jsou to 

relativně i absolutně nej vyšší výdaje na rekvalifikace v České republice. Tento objem 

však je stále nízký vzhledem k požadavkům NAPZ na 20 % podíl výdajů na 

rekvalifikace z celkových výdajů na APZ, což je minimální hodnota obvyklá v Evropské 

Část nákladů, které se týkají školení jsou také v rámci Programu na podporu tvorby 

pracovních míst (ostatní programy) v nejvíce postižených regionech, které kombinují 

příspěvek na tvorbu pracovních míst a příspěvek na školení. Moravskoslezský kraj však, 



i když jeden z nejvíce postižených, čerpal v roce 2005 pouze 8 % prostředků tohoto 

programu v České republice, které sloužily na vytvoření 60 pracovních míst a 

proškolení třinácti osob. 

6.4 Kritické zhodnocení realizace aplikace APZ v Moravskoslezském 

kraji 

Současný stav na moravskoslezském trhu práce je velice vážný. Míra nezaměstnanosti 

je nejvyšší v České republice, podíl dlouhodobé nezaměstnanosti (nad dvanáct měsíců) 

dosahuje velmi vysokých hodnot,a to 51,7 %, tj. 50 300 občanů. Dlouhodobě 

nezaměstnaní ve sledovaném kraji se vyznačují zejména nízkým vzděláním, často 

kombinovaným se zdravotními omezeními, příslušností k národnostním menšinám nebo 

ke skupinám společensky nepřizpůsobivých lidí (ÚP Ostrava, 2005). Nezaměstnanost 

v Moravskoslezském kraji se vyznačuje nesouladem mezi nabídkou a poptávkou na trhu 

práce vyvolanou hysterezí trhu práce. 

Za celou dobu transformace nebyla schopna aktivní politika zaměstnanosti 

v Moravskoslezském kraji snížit růst nezaměstnanosti. Zejména podíl dlouhodobé 

nezaměstnanosti rostl rychlým tempem a tvoří převážnou část nezaměstnanosti. 

Nejčastěji užívaným nástrojem aktivní politiky nezaměstnanosti v roce 2005 byla tvorba 

společensky účelných pracovních míst (43,6 %) a veřejně prospěšných prací (19,7 %), 

tj. nástroje přímé tvorby pracovních míst. Ve srovnání s celkovými údaji za Českou 

republikou výdaje na SÚPM jsou nadprůměrné v rámci státu. V Moravskoslezském 

kraji se tedy s dlouhodobou nezaměstnaností snaží úřady práce bojovat prostřednictvím 

podpory zřizování společensky účelných pracovních míst. Tento přístup je v rozporu 

s teoretickými doporučeními analyzovanými v druhé kapitole a s úspěšnou aplikací APZ 

v Evropě, kde v aktivní politice zaměstnanosti tvoří mnohem významnější část školení a 

rekvalifikace. 
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Grafč. 23 Struktura výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti v roce 2005 

• Moravskoslezský I I České republika 

Zdroj: Analýza trhu práce v roce 2005, MPSV 

Vytvořené společensky účelné pracovní místa tvoří pouze 6,5 % umístěných uchazečů 

v kraji, respektive 7,9 % dlouhodobě nezaměstnaných, ale tvoří 43,6 % vynaložených 

finančních prostředků. K nízkému vlivu SÚPM na celkovou nezaměstnanost je nutné 

dále připočíst vzniklé negativní efekty. Pracovní místa s příspěvkem SÚPM by mohly 

být vytvořeny i bez příspěvku, dochází tak ke ztrátě mrtvé váhy. Dále může docházet 

k vytlačování „běžných nezaměstnaných" nezaměstnanými z ohrožených skupin, kteří 

jsou finančně podpořeni. Jelikož tento nástroj pouze minimálně mění schopnosti 

nezaměstnaného, neodstraňuje SÚPM riziko návratu nezaměstnaného do evidence 

uchazečů po ukončení poskytování příspěvků. 

Pozitivní skutečností jsou nejvyšší výdaje na rekvalifikace a školení v 

Moravskoslezském kraji v rámci České republiky (14 %). Tato úroveň je však dle 

zkušeností EU zcela nedostatečná, minimální vhodná úroveň je 20 %, přičemž průměr v 

EU je 39 %. Nízké výdaje na rekvalifikace a školení neumožňují zlepšovat rozdíly mezi 

strukturou nabídky a poptávky na trhu práce. Překážkou pro aplikaci rekvalifikací u 

dlouhodobě nezaměstnaných jsou kvalitativní charakteristiky dlouhodobě 

nezaměstnaných, tj. absence vzdělám, příslušnost k národnostním menšinám, zdravotní 

nezpůsobilost, které stěžují vzdělávám této skupiny obyvatel. I přes tyto překážky je bez 

přizpůsobení jejich schopností potřebám pracovního trhu nepravděpodobné, že by se 

nějakým výrazným způsobem změnila poptávky po dlouhodobě nezaměstnaných. Jak je 
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vidět z následující tabulky, zaměřují se ÚP při zprostředkování rekvalifikací zejména na 

uchazeče v evidenci do jednoho roku pravděpodobně z důvodu jejich snahy vybírat ty 

nezaměstnané, kteří mají lepší příležitost být umístěni na trhu práce po provedené 

rekvalifikaci. Tento přístup úřadů práce zvyšuje riziko vzniku ztráty mrtvé váhy. 

Tah č. 15.: Počet re kvalifikovaných a počet nezaměstnaných dle délky evidence 
v MSK v roce 2005 

H H H H 

do 3 měsíců 
nad 3 měsíce do 6 měsíců 
nad 6 měsíců do 9 měsíců 
nad 9 měsíců do 12 měsíců 
nad 12 měsíců do 24 měsíců 
nad 24 měsíců 

2394 
2719 
1935 
1258 
2318 
2040 

18380 
13997 
8099 
6095 

16834 
33123 

13,0% 
19,4% 
23,9% 
20,6% 
13,8% 
6,2% 

Zdroj: http://portal.mpsv.cz 

Podstatná část nezaměstnanosti je však tvořena nezaměstnanými nad 24 měsíců 

v evidenci. Nezaměstnaných nad 24 měsíců v evidenci bylo rekvalifikováno pouze 6,2 

%. Z těchto údajů je možné usuzovat, že úřady práce rezignují na rekvalifikaci 

dlouhodobě nezaměstnaných, a jelikož jim nedokáží ani nabídnout žádnou jinou formu 

školení, dlouhodobě nezaměstnaní tak zůstávají nadále jak mimo trh práce tak z velké 

části i mimo působení APZ. 

V roce 2004 dochází se změnou zákona k rozšíření možností vlivu APZ na 

nezaměstnanost. Nově byl zaveden překlenovací příspěvek, příspěvek na dopravu a 

příspěvek na zapracování. Ani jeden z těchto nových nástrojů v prvním roce své 

aplikace nebyl používán ve větší míře a byl spíše okrajovou částí APZ. Překlenovací 

příspěvek, který je určen pro začínající podnikatele, určitě není vhodným nástrojem pro 

snižování dlouhodobé nezaměstnanosti vzhledem k obvykle nízkému vzdělání 

dlouhodobě nezaměstnaných a jejich nevhodnosti pro samostatné podnikání. Příspěvek 

na dopravu a příspěvek na zapracování je cílen na skupinu ohrožených lidí dlouhodobou 

nezaměstnaností, ale specifika těchto nástrojů neumožňují jejich větší rozšíření. Novým 

nástrojem APZ jsou cílené programy zaměstnanosti, které poskytují možnost úřadům 

práce realizovat cílené projekty. Zatím ještě nebyly zveřejněny první výsledky těchto 

programů, ale dle mého názoru by se v Moravskoslezském kraji měly tyto programy 

zaměřovat zejména na návrat dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce formou 

poskytnutí možností vzdělávání, personálního poradenství, popřípadě pomoci při 

zajištění práce mimo region. 
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Ačkoliv je v kraji vysoká nezaměstnanosti, již dnes je podstatná část pracovních míst 

obsazena zaměstnanci ze zahraničí. Z toho vyplývá, že ÚP nedokáží dlouhodobě 

motivovat nezaměstnané tak, aby přizpůsobili své schopnosti požadavkům firem na 

nové pracovníky. Tuto skutečnost potvrzuje i relativně vysoký podíl dlouhodobě 

evidovaných volných pracovních míst (DE VPM) na celkovém počtu volných 

pracovních míst (VPM), který dosahuje celkem 37,3 % a u pracovních míst pro 

uchazeče se střední školou bez maturity až 40%. 

Tab č. 16.: Kvalifikační struktura dlouhodobě evidovaných VPM k 31.12.2005 v 
MSK 

V P M D E V P M D E V P M / V P M 
bez vzdělání + základní vzdělání 472 155 32,8% 
střední odborné (SOU+OU+OŠ) 2110 847 40,1% 
střední odborné s maturitou 496 128 25,8% 
střední všeobecné 4 0 0,0% 
Vysokoškolské 224 103 46,0% 

Zdroj: Analýza stavu a vývoje trhu práce v Moravskoslezském kraji - březen 2006, ÚP Ostrava-město 

Většina z tohoto počtu dlouhodobě evidovaných pracovních míst je určena horníkům, 

záměčníkům a zedníkům. Důvodem existence DE VPM je zpravidla nedostatek 

vhodných uchazečů splňujících kvalifikační předpoklady, popřípadě další podmínky 

stanovené zaměstnavatelem jako jsou požadovaný zdravotní stav, absolvování 

psychotestů, délka praxe. Často uchazeči odmítají nabízené pracovní místa například 

kvůli nízkému výdělku, směnnosti u žen - matek, kumulací neúměrných požadavků 

neodpovídajících finančnímu ohodnocení apod. Úřady práce při stávajících nástrojích 

APZ nejsou schopni motivovat nezaměstnané změnit jejich kvalifikaci a přijmout toto 

zaměstnání. 

Ačkoliv je možné očekávat mírné zlepšení nezaměstnanosti vyvolané růstem ekonomiky 

kraje, velká část nezaměstnanosti je dána strukturálně a má hlubší kořeny. Dle mého 

názoru i zkušeností z evropských zemí popsaných ve třetí kapitole, současné nástroje 

APZ ve struktuře, která je především zaměřena na poskytování finančních příspěvků na 

tvorbu a provoz pracovních míst (SÚPM, VPP, příspěvek na zapracování), nemůže 

významně ovlivnit strukturální příčiny nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. 
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ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na zkoumání míry vlivu aktivní politiky 

zaměstnanosti na trh práce. V první kapitole jsem analyzovala determinanty změn 

nezaměstnanosti, ekonomické šoky a instituce trhu práce. Byly zde vysvětleny 

především negativní dopady nadměrné ochrany zaměstnanců a působení tzv. 

vymiňovací mzdy na motivaci nezaměstnaných hledat pracovní místo. Ve druhé 

kapitole byly shrnuty teoretické nebo empiricky zjištěné dopady nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti na mzdy, zaměstnanost a nezaměstnanost. V rámci analýzy 

nástrojů byly potvrzeny potenciální pozitivní působení na nezaměstnanost, avšak za 

splnění specifických podmínek u jednotlivých nástrojů tak, aby bylo zabráněno vzniku 

negativních efektů, a to především ztráty mrtvé váhy, efektu vytlačení a substituce. 

Pozitivní efekt aktivní politiky zaměstnanosti spočívá zejména při zvyšování schopností 

nezaměstnaných (školení, získání zkušenosti „on job") a zvyšování efektivnosti 

přiřazování volných pracovních míst a vhodných uchazečů (matching process). 

Reálné dopady na trhy práce v evropských zemích a provedené reformy politiky 

zaměstnanosti byly zkoumány ve čtvrté kapitole. Úspěšné aplikace aktivní politiky 

zaměstnanosti v západní Evropě se stále více zaměřují na posílení aktivity 

nezaměstnaných zvyšováním rozdílu mezi vymiňovací mzdou a čistou mzdou 

zaměstnance. Také zefektivňování matching procesu poskytnutím lepší kvality 

poradenských služeb VZS prostřednictvím decentralizace úřadů, zapojením soukromých 

institucí, větší spoluprací se zaměstnavateli a dalšími institucemi působícími v regionu. 

Důležitým trendem v organizaci VZS je přenášení váhy jejich působnosti 

z administrativních úloh na poradenské a konzultační pro nezaměstnané. V některých 

zemích jsou tyto úlohy plně odděleny a dávky v nezaměstnanosti jsou poskytovány 

společně se sociálními příspěvky. 

V páté kapitole byly popsány problémy trhu práce a vývoj aktivní politiky 

zaměstnanosti v ČR. Dle zjištění v první až čtvrté kapitole se domnívám, že zlepšení 

špatné situace na trhu práce v ČR, která se vyznačuje zejména vysokým podílem 

dlouhodobé nezaměstnanosti, může být dosaženo prostřednictvím následujících 

opatřeními, které by se zaměřily na zvýšení aktivity nezaměstnaných, zlepšení jejich 
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schopností konkurovat na trhu práce a zefektivnění procesu přiřazování volných 

pracovních míst a vhodných uchazečů. 

Za prvé je potřebné systematicky snižovat překážky dlouhodobě nezaměstnaných 

k návratu na trh práce. Jednou z hlavních překážek je nízké vzdělání dlouhodobě 

nezaměstnaných, které je možno zvyšovat skrze systematické vzdělávání, školení a 

poradenské aktivity. Dlouhodobě nezaměstnaní jsou v současnosti minimálně 

zařazováni do rekvalifikací ani jim není nabízena v rámci APZ žádná jiná možnost 

dlouhodobějšího vzdělávání. Prostředkem mohou být například spolupráce 

s učňovskými středisky, středními školami nebo dlouhodobější školení co nejblíže 

pracovišti potenciálního zaměstnavatele, tj. prosazení konceptu celoživotního 

vzdělávání zejména u dlouhodobě nezaměstnaných. Při dlouhodobém vzdělávání vzniká 

riziko locking-in efektu, tj. snížení motivace nezaměstnaného vyhledávat práci 

v průběhu realizace školení. Eliminace tohoto negativního efektu je možné úzkou 

spoluprací se zaměstnavateli v daném regionu, popřípadě možností kombinace 

podpořeného vzdělávání s prací na částečný úvazek nebo krátkodobé zaměstnání 

(například v střídání v týdenních cyklech). Motivování dlouhodobě nezaměstnaných je 

možno například prostřednictvím finanční odměny za úspěšnou realizaci vzdělávacího 

kurzu, nebo zprostředkování zaměstnání na částečný úvazek. 

Další částí překážek dlouhodobě nezaměstnaných k návratu na trh práce je často ztráta 

základních pracovních a obecně sociálních návyků. Úřady práce nedokáží podobně jako 

personální agentury efektivně nabízet krátkodobé brigády nebo práce na částečný 

úvazek, které by pomohly minimálně občasně získat pracovní zkušenosti. Zde se nabízí 

větší spolupráce ÚP a personálních agentur spolu se změnou legislativních omezení pro 

krátkodobou práci nezaměstnaných. Další možností zapojení dlouhodobě 

nezaměstnaných do „pracovního" procesu by mohla být účast na aktivitách 

organizovaných neziskovým sektorem. Pilotním projektem v této oblasti je projekt 

Občanská společnost v rámci cíleného programu zaměstnanosti v Ostravě. Rozšíření 

spolupráce ÚP s neziskovými organizacemi by mohlo přinést pozitivní efekty jak pro 

dlouhodobě nezaměstnané tak i pro neziskový sektor. 

Je si však zapotřebí položit otázku, zdaje organizace ÚP připravena přejít ze zaměření 

především na administraci vyplácení dávek v nezaměstnanosti a finančních příspěvků 

v rámci APZ k realizaci personálně-poradenské funkce? Dle mého názoru je vhodné po 
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vzoru některých evropských zemí personálně vyčlenit ze soustavy úřadů práce 

regionální pracoviště věnující se pouze práci s dlouhodobě nezaměstnanými. Tyto 

pracoviště by měly integrovat jak poradenství v oblasti vyhledávání práce, vzdělávání a 

orientace na trhu práce, tak i zprostředkování sociálních dávek a poskytování kontaktů 

na neziskové organizace. 

Jak bylo popsáno v první kapitole, aktivní politika zaměstnanosti je pouze dílčí částí 

určující změny na trhu práce. Dle zkušeností z reforem v evropských zemích je vhodné, 

aby zároveň se změnou v oblasti APZ, byly provedeny i změny v oblasti sociální péče a 

ochrany zaměstnanců, popřípadě regulace pracovních vztahů tak, aby nezaměstnaní byli 

motivováni vstupovat na pracovní trh, a opatření aktivní politiky zaměstnanosti se tak 

staly maximálně efektivní. 
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SEZNAM ZKRATEK 

APZ Aktivní politika zaměstnanosti 

CIW Veřejný zaměstnanecký servis v Nizozemí 

CHPM Chráněná pracovní místa (příspěvek na provoz nebo vytvoření) 

ČR Česká republika 

ES Evropské společenství 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

EU15 Země Evropské unie před přistoupením nových zemí v roce 2003 

EU25 Země Evropské unie po přistoupení nových zemí v roce 2003 

IPK Informačně poradenská kancelář 

IPS Informačně poradenské středisko pro volbu povolání 

JER Joint Employment Report - Zpráva o zaměstnanosti v EU 

JPD Jednotný programový dokument 

JSA Asistence při hledání pracovního místa 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

MSK Moravskoslezský kraj 

NAPZ Národní akční plán zaměstnanosti 

NUTS Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques, statistická jednotka 

území 

OP RLZ Operační program Rozvoj lidských zdrojů 

OSVČ Osoba samostatně výdělečně činná 

SROP Společný regionální operační program 

SÚPM Společensky účelné pracovní místo 

SVČ Samostatně výdělečná činnost 

ÚP Úřad práce 

UWV Agentura sociálního zabezpečení v Nizozemí 

VPP Veřejně prospěšné práce 

VZS Veřejný zaměstnanecký servis 

ZPS Změněná pracovní schopnost (obvykle zaměstnanec se ZPS) 

95 



P Ř Í L O H Y 

Příloha č . l . Míra nezaměstnanost i v České republice dle regionů 

Míra nezaměstnanosti v České republice 
k 31. lednu 2006 

Zdroj: Český statistický úřad 

Příloha č.2. Priority Národn ího akčního plánu zaměstnanost i na léta 

2004-2006 

• PRIORITA Č.l - Aktivní a preventivní opatření pro nezaměstnané a neaktivní osoby 

• PRIORITA Č. 2 - Tvorba pracovních míst a podnikání 

• PRIORITA Č. 3 - Řešení změn a posilování adaptability a mobility na trhu práce 

• PRIORITA Č. 4 - Podpora rozvoje lidského kapitálu a celoživotního vzdělávání 

• PRIORITA Č. 5 - Zvyšování nabídky pracovních sil a podpora aktivního stárnutí 

• PRIORITA Č. 6 - Rovnost žen a mužu 

• PRIORITA Č. 7- Podpora integrace osob znevýhodněných na trhu práce a boj proti 
jejich diskriminaci 

• PRIORITA Č. 8 - Zajistit, aby se vyplácelo pracovat, prostřednictvím pobídek ke 
zvyšování atraktivity práce 

• PRIORITA Č. 9 - Transformovat práci načerno na řádné zaměstnání 

• PRIORITA Č. 10 - Řešení regionálních nerovností v zaměstnanosti 
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Příloha č.3. Zaměstnanost a nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji 

2000 2001 2002 2003 2004 
Ukazatel Kra j ČR Kra j CR Kra j ČR K r a j CR Kraj ČR 

Míra ekonomické aktivity (%) 58,6 60,4 58,6 60 58,7 59,8 58,1 59,4 57,6 59,2 
Zaměstnanost (%) 85,7 91,2 85,7 91,9 86,7 92,7 85,3 92,2 85,5 91,7 
Struktura zaměstnaných v sektoru (%) 
- primárním 3,3 5,1 2,6 4,8 2,8 4,8 3,1 4,5 3 4,3 
- sekundárním 43,8 39,5 43,6 40 43,5 39,6 45 39,4 44,8 39,2 
- terciárním 52,7 55,3 53,7 55,1 53,7 55,4 51,9 56 52 56,4 
Soukromí podnikatelé na 1 000 obyvatel 46 66,4 46,4 67,1 51,5 71,9 54 76,3 51,5 74,5 
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 14,3 8,8 14,3 8,1 13,3 7,3 14,7 7,8 14,5 8,3 
Podíl uchazečů o zaměstnání do 25 let (%) 28 26,9 26,5 25,8 23,4 25 22,9 23,8 22,5 23,8 
Nezaměstnaní déle než 1 rok (%) 53,9 47,3 58,6 51,2 58,7 50,2 58,5 49,3 60,1 51,2 
Nezaměstnaní na 1 volné místo 31,8 8,8 36,7 8,9 44 12,7 44,2 13,5 39,4 10,6 
Vyjíždějící mimo kraj z počtu zaměstnaných (%) 1,7 4,8 1,9 4,8 2,5 4,8 3 5,5 2,4 5,2 
Dojíždějící do kraje z počtu pracujících (%) 0,7 4,3 0,6 4,4 1,2 4,4 1 5 0,5 4,8 
Průměrná mzda zaměstnance (Kč) 12 794 13 614 13 988 14 793 14 953 15 866 15 837 16917 16 909 18 035 

Zdroj: Před volbami 2006, Český statistický úřad 

Příloha č.4. Nezaměsnanost v ČR dle věkových skupin a krajů 

15 až 24 let 
25 až 29 let 
30 až 34 let 
35 až 44 let 
45 až 54 let 
55 a více let 

8,7% 
15,8%' 
14,9%" 
20,6% 
18,5% 
21,4%" 

20,6% 28,1% 
15,9% 
17,1% 
16,7% 
25,0% 

4,7% 

7,3% 
1 2 , 1 % 

23,3% 
29,1% 
0,0% 

• 
mBM 

20,8% 
16,1% 
14,7% 
20,9% 
16,2% 
11,3% 

25,2% 
14,0% 
14,7% 
16,5% 
21,3% 

8,3% 

25,1% 
12,1% 
11,7% 
17,5% 
24,0% 

T 
20,5% 
14,3% 
19,8% 
18,1% 
18,0% 
9,2% 

tm 
22,7% 
16,4% 
15,2% 
19,6% 
17.1% 

27,9% 
11,5% 
12,8% 
18,9% 
19,9% 
9,0% 

32,3% 
10,8% 
7,8% 

15,9% 
23,4% 

21,4% 
13,6% 
13,8% 
20,0% 
22,4% 

20,5% 
10,0% 
10,3% 
23,1% 
26,7% 

9,4% 

18,3% 
14,3% 
10,8% 
20,1% 
29,6% 

6,9% 

Zdroj: Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR ve 4. čtvrtletí 2005. Český statistický úřad. 



Příloha č.5. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti 
EU25 45,1% 
EU15 41,7% 
Česká republika 48,7% 
Praha 39,7% 
Střední Cechy 45,7% 
Jihozápad 39,7% 
Severo-západ 56,0% 
Severo-východ 38,5% 
Jiho-východ 45,1% 
Střední Morava 48,9% 
Moravsko-slezko 58,3% 
Zdroj: Eurostat (2003) 
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Evropě k prudkému a dlouhodobému růstu 
nezaměstnanosti. S tímto také razantně vzrostla důležitost 
politiky zaměstnanosti. Ze začátku byly využívány převážně 
pasivní opatření. Brzy se ovšem ukázalo, že se proti 
nezaměstnanosti musí bojovat aktivně. Důležitost aktivní 
politiky zaměstnanosti tak rostla s růstem míry 
nezaměstnanosti. V České republice se problém 
nezaměstnanosti objevil až v devadesátých letech. Práce se 
tedy zabývá využíváním nástrojů APZ jak v Evropě, tak 
v České republice. Snaží se zkoumat efektivitu a přínosy 
APZ, zhodnotit jednotlivé používané nástroje a poskytnout 
doporučení, jak správně provádět APZ. V závěru se 
soustřeďuje na Moravskoslezský kraj, který je jedním 
z nej problematičtějších krajů v oblasti nezaměstnanosti. 

Abstract in English From seventies of 20th century was in western Europe high 
and longterm growth of rate of unemployment. With this 
grew also importance of labour market policy. First were 
used especially pasive measures. But soonly it turned out 
that against unemployment must be fighted actively. The 
importance of active labour market policy grew with the 
growth of rate of unemployment. In Czech Republic came 
up the problém of unemployment in nineties. The work 
deals with usage of instruments of ALMP in Europe and 
Czech Republic. It explores the efects and contributions of 
ALMP. It evaluates particular used measures and gives the 
recommendations how to use ALMP. The end is 
concentrated on Moravian-Silesian region which is one of 
the most problematic locality. 
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