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1. Úvod 

 

„Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.“ 

― Aristotelés ze Stageiry 

 

V České republice mají osoby starší 55 let před sebou ještě třetinu svého života, 

společnost se musí naučit lépe pracovat s tím, co jí mohou přinést. Tato myšlenka je 

základem konceptu „aktivního stárnutí“, který vychází z možností, které mohou starší 

pracovníci i senioři; ať už v zaměstnání, doma nebo v zájmových spolcích. 

Ve své diplomové práci se zabývám jednou z oblastí aktivního stárnutí, a to 

zaměstnáváním starších osob. Jedná se o oblast, ve které se prolínají různé obory: právo 

sociálního zabezpečení, pracovní právo, aktivní politika zaměstnanosti a vzdělávání. 

Nad tím vším ovšem stojí ještě politické směřování státu a finance, které je společnost 

(potažmo vláda) ochotná i schopná vynaložit. V důsledku je tak nutné, aby 

spolupracovala ministerstva, která se zabývají odlišnou agendou. I to vede ke 

skutečnosti, že jakékoliv změny v problematice zaměstnávání starších osob je velmi 

těžké prosadit. 

Vycházím z mezinárodních dokumentů OSN, Rady Evropy i Evropské unie, 

které doporučují nejrůznější řešení postupného stárnutí populace. Všechny kladou velký 

důraz na zaměstnávání starších osob jako na způsob, díky kterému se bude moci 

mezinárodní společenství s demografickými změnami vyrovnat. 

Podrobněji se zaměřuji na Francii, přestože se nejedná o zemi, ke které by měla 

Česká republika kulturně blízko. Ve Francii se ale potýkají se stárnutím obyvatelstva 

déle než u nás, vyzkoušeli nejrůznější opatření, a proto může být jejich řešení inspirací. 

A to i proto, že na vytváření nových institutů mají velký vliv i sami zaměstnanci 

prostřednictvím odborů. Nakonec se věnuji zaměstnávání starších osob v České 

republice s ohledem na francouzský přístup.  
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Jak optimalizovat stávající systém? Státy reagují na stárnutí populace tím, že 

zvyšují důchodový věk. Zvýšení věkové hranice, po kterou je člověk výdělečně činný, 

možná finančně stabilizuje důchodové systémy, ale rozhodně nemůže být jediným 

řešením. Je třeba se zaměřit i na politiku zaměstnanosti, vzdělávání či na postupné 

ukončení pracovní kariéry. Cílem této práce je shrnout jednotlivá řešení, která podporují 

zaměstnanost a zaměstnatelnost starších osob. 

Text je dokončen podle právního stavu k 30. červnu 2015. 

2. Pojem „starší osoba“ 

 

Kdy se ale z běžného zaměstnance stane starší pracovník? Mezinárodní 

dokumenty pojem starší osoba („personne âgée“) pro oblast zaměstnávání nedefinují, 

nechávají na státech, aby si ho vymezily samy. Důvody jsou zřejmé; nelze globálně 

stanovit věkovou hranici, po které se bude určitá osoba považovat za starou, s nárokem 

na zvláštní přístup, aniž bychom zohlednili demografické, sociální, kulturní či přírodní 

vlivy. Stáří je navíc velmi individuální záležitostí; ovlivňují jej genetické předpoklady, 

dosavadní životní styl, typ práce apod.1 

V doporučení MOP č. 162, o starších pracovnících, se staršími pracovníky 

rozumí ti, kteří se vzhledem k přibývajícímu věku mohou setkat s obtížemi 

v zaměstnání, s tím, že bližší definici si mají jednotlivé státy určit samy. 2 

Ve statistikách Evropské unie se nejčastěji objevuje věková kategorie 55 až 64 

let. Ve Francii jsou zase některá opatření v oblasti zaměstnávání určena pro osoby starší 

45 let, obecně se ale jedná o osoby starší 55 let. V České republice se nejčastěji používá 

hranice 50 let, tak je tomu i v Národním akčním plánu přípravy na stárnutí pro období 

let 2013 až 2017.3 Ve statistikách se ovšem objevuje i věková hranice 55 let.4 

                                                 
1 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 116. 
2 MOP. Older Workers Recommendation [online] 1980, n. 162 [cit. 2015-05-26]. Dostupné z: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE 

:R162 
3 MPSV. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017 [online]. 2014, s. 4 

[cit. 2015-05-21]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/20851/NAP_311214.pdf 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE
http://www.mpsv.cz/files/clanky/20851/NAP_311214.pdf
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Pro účely této práce budu pod pojem starší osoba zahrnovat skupinu osob 

starších 55 let a mladších 64 let. 

Za zmínku také stojí rozlišení mezi českým a francouzským pojetím slova 

„senior“. V České republice se běžně pojí s osobou, která již dosáhla důchodového 

věku; ve Francii nikoliv. Seniory se označují všechny starší osoby bez ohledu na 

důchodový věk. 

S pojmem je třeba zacházet opatrně, samotné označení za staršího pracovníka 

může mít negativní dopad. V některých případech může vést zaměstnance k opuštění 

pracovního trhu snaha předejít tomuto stigmatizujícímu označení.5 

 

3. Mezinárodní úprava a přístup EU 

 

 První dokument, který reagoval na stárnutí populace a jeho vliv na 

zaměstnávání, vydala Mezinárodní organizace práce ve svém doporučení o starších 

pracovnících6. Následovala doporučení OSN, která se ovšem nevěnovala pouze 

pracovní oblasti, ale věnovala se problematice v celé její šíři. Přímější dopad na politiku 

v oblasti zaměstnávání starších osob mají orgány Rady Evropy a to díky Evropskému 

soudu pro lidská práva. V poslední části této kapitoly se věnuji Evropské unii. 

 

                                                                                                                                               
4 EUROSTAT. Employment rate for older workers [online]. 30. 1. 2015 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde100&plugin=1 
5 DESMETTE, Donatienne a Mathieu GAILLARD. When a “worker” becomes an “older worker”. 

Career Development International. 2008, 13(2): 168-185. DOI: 10.1108/13620430810860567. 
6 MOP. Older Workers Recommendation [online] 1980, n. 162 [cit. 2015-05-26]. Dostupné z: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE 

:R162 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde100&plugin=1
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE
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3.1.  MOP: Doporučení o starších pracovnících, 1980 

 

Mezinárodní organizace práce přijala již v roce 1980 doporučení č. 162 o 

starších pracovnících, v němž vyzývá státy, aby zajistily všem věkovým skupinám 

rovné pracovní příležitosti.7 Doporučení navrhuje celou řadu řešení problémů 

souvisejících se stárnutím pracovníků. Státy mají odstranit pracovní podmínky, které 

pravděpodobně urychlují proces stárnutí, změnit způsob organizace práce a upravit 

pracovní dobu. Zejména brojí proti pracovním podmínkám, které mají za následek 

vypětí a příliš rychlé pracovní tempo. Konkrétní opatření by se měla týkat zkrácení 

pracovní doby, omezení přesčasových hodin, prodloužení placené dovolené. 

Doporučení pamatuje i na způsob určování výše mzdy, který má být založen především 

na zkušenostech pracovníků nebo rovnou doporučuje převést pracovníky z výkonnostní 

na časovou mzdu. 

Zajímavou myšlenkou je i postupná redukce pracovní doby před dosažením 

určitého věku. Mezinárodní organizace práce klade důraz především na individuální 

přístup ke starším pracovníkům a nabádá státy, aby jim umožnily rozvrhnout si pracovní 

dobu a volný času tak, jak jim to vyhovuje, zejména pracovat na zkrácenou pracovní 

dobu nebo s klouzavou pracovní dobou. 

Odchod na odpočinek by se měl uskutečnit na základě dobrovolnosti, věk pro 

přiznání dávek by měl být pružný a starším pracovníkům, kteří jsou nejméně jeden rok 

bez zaměstnání, by měl být po určitou dobu, před dosažením běžného věku pro přiznání 

starobních dávek, vyplácen důchod. Požadavek dosažení určitého věku jako hlavní 

kritérium pro určení odchodu do důchodu je v určitých oblastech relativizován. Těm, 

kteří buď byli zaměstnáni namáhavými nebo zdraví škodlivými pracemi, nebo těm, kteří 

jsou uznáni za nezpůsobilé k práci ve stanoveném rozsahu, by měl být po určitou dobu 

před splněním podmínek pro přiznání starobních dávek přiznán důchod podmíněný 

předepsanou dobou zaměstnání.8 

                                                 
7 Tamtéž. 
8 V České republice se v současné době jedná o různé kategorie hornických profesí, ve Francii mají 

obdobný institut. Podrobněji viz 5.1 a 4.1. 
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Federální shromáždění Československé socialistické republiky toto doporučení 

nepřijalo a to s odůvodněním, že (…) doporučení se s československým právním řádem 

kryje v určité míře, a to především proto, že československé právo zásadně nerozlišuje 

mezi dospělými pracovníky se zřetelem k věku. Tudíž předpisy, které platí obecně pro 

pracovníky, se vztahují i na starší pracovníky.“ Tehdejší zákonodárci uvedli, že v 

československém právním řádu nalezneme i předpisy, které se výhradně týkají starších 

pracovníků. Příkladem jsou uvedeny předpisy z oblasti sociálního zabezpečení, které 

věkově nebo hmotně zvýhodňují skupiny pracovníků, u nichž výkon zaměstnání 

určitým způsobem omezen (starobní důchody při zaměstnání v I. kategorii, důchody za 

výsluhu let, důchody invalidní, důchody poskytované pracujícím důchodcům).9 

Ve stanovisku tehdejší vlády k doporučení č. 162 o starších pracovnících 

přijatému na 66. zasedání Mezinárodní konference práce se také dočteme, že náměty 

z doporučení jsou již realizovány a to dokonce na podstatně vyšší úrovni. Na první 

pohled je ovšem zřejmé, že tehdejší úprava byla velmi paternalistická a ignorovala 

požadavky individuálního přístupu k jednotlivci. Přestože doporučení bylo v celém 

rozsahu zamítnuto, vláda se ke konci svého stanoviska zmiňuje, že by jistě bylo k dobru 

věci, kdybychom i u nás zvážili, zda by se některé náměty nemohly realizovat (zejména 

pokud jde o rytmus práce, pracovní podmínky, pracovní prostředí).10 

 

3.2.  Mezinárodní akční plány stárnutí při OSN 

 

Organizace spojených národů se již třicet let snaží apelovat na státy, aby zajistily 

svým občanům důstojné stáří. Jednotlivá prohlášení, která jsou přijímána Valným 

shromážděním OSN, jsou označena jako mezinárodní akční plány stárnutí. Jde o pouhá 

doporučení. Ovšem v sociální oblasti by bylo téměř nemožné se globálně dohodnout na 

                                                 
9 ČESKOSLOVENSKO. Usnesení Federálního shromáždění ze dne 15. prosince 1982 č. 49 [online]. 

1982 [cit. 2015-05-26]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1981fs/slsn/usneseni/u0049.htm 
10 ČESKO. Stanovisko vlády Československé socialistické republiky k doporučení č. 162 o starších 

pracovnících přijatému na 66. zasedání Mezinárodní konference práce z 15. prosince 1982 [online]. 1982 

[cit. 2015-05-26]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1981fs/slsn/stenprot/007schuz/s007013.htm 

http://www.psp.cz/eknih/1981fs/slsn/usneseni/u0049.htm
http://www.psp.cz/eknih/1981fs/slsn/stenprot/007schuz/s007013.htm
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konkrétních opatřeních. Jednotlivé plány se vytvářejí od roku 1982 pro desetiletá období 

a doposud byly představeny tři.11 

Důvod, proč se i OSN začalo zabývat stárnutím, je zřejmý. V úvodních 

ustanoveních prvního akčního plánu o stárnutí se hovoří o bouřlivých demografických 

změnách, na které je třeba reagovat. Populace většiny členských států OSN stárne, a 

proto je třeba učinit preventivní kroky a přijmout konkrétní opatření již nyní. Jednou 

z oblastí, které se akční plán věnuje, je i zaměstnání starších osob. 

Česká republika ve svých národních programech týkajících se přípravy na 

stárnutí hlásí k zásadám, které formulovala OSN.12 

 

3.2.1. Vídeňský mezinárodní akční plán stárnutí: VS OSN 1982 

 

V roce 1982 se ve Vídni konalo první Světové shromáždění o problematice 

stárnutí, které se zabývalo účinným řešením demografických změn, které se týkaly 

velké části členských států. Valným shromážděním OSN byl následně přijat Vídeňský 

mezinárodní akční plán stárnutí. 13 

Tento dokument vychází z předpokladu, že koncepce politiky stárnutí je sice 

suverénním právem každého státu, ale zabezpečení a bezpečnost starších osob by měly 

být nedílnou součástí snahy o rozvoj v rámci mezinárodního ekonomického uspořádání 

jak v rozvinutých, tak i v rozvojových zemích. Vídeňský mezinárodní akční plán se jako 

první věnuje problematice stárnutí na mezinárodním poli a je zaměřen především na 

posílení schopnosti států a občanské společnosti řešit účinně stárnutí populace, využívat 

                                                 
11 SAPUTELLI, Linda. Rejecting Ageism and Supporting the Human Rights of Seniors. UN Chronicles 

[online].  2011, 48(4) [cit. 2015-05-23]. Dostupné z: http://unchronicle.un.org/article/overcoming-ageism-

and-supporting-human-rights-seniors/ 
12 ČESKO. Usnesení vlády České republiky ze dne 13. února 2013 č. 108 o Národním akčnímu plánu 

podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. In: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány 

obcí. 2013, roč. 11, částka 2, s. 45. Dostupný také z: http://www.mvcr.cz/clanek/vestnik-vlady-pro-

organy-kraju-a-organy-obci-rok-2013.aspx 
13OSN. Zpráva ze Světového shromáždění o stárnutí (č. E 82.1.16) [online]. Vídeň, 26. 7. - 6. 8. 1982, s. 

1-10 [cit. 2014-11-26] Dostupné z http://www.un.org/es/globalissues/ageing/docs/vipaa.pdf 

  

http://unchronicle.un.org/article/overcoming-ageism-and-supporting-human-rights-seniors/
http://unchronicle.un.org/article/overcoming-ageism-and-supporting-human-rights-seniors/
http://www.mvcr.cz/clanek/vestnik-vlady-pro-organy-kraju-a-organy-obci-rok-2013.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/vestnik-vlady-pro-organy-kraju-a-organy-obci-rok-2013.aspx
http://www.un.org/es/globalissues/ageing/docs/vipaa.pdf
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rozvojového potenciálu seniorů a reagovat na potřeby seniorů. Podporuje regionální i 

mezinárodní spolupráci a věnuje se i doporučením pro rozvojové země. 

Oblastí zaměstnání starších osob se akční plán zabývá v několika bodech 

(doporučení č. 37 až 43). Hlavním východiskem je teze, že právo staršího pracovníka 

být zaměstnán má být založeno na schopnosti vykonávat práci bez ohledu na věk. 

Naplnění tohoto cíle ovšem závisí na aktivní činnosti států, které mají k zajištění 

důstojnosti starších osob přijmout konkrétní opatření. Důraz je kladen především na 

účast starších na ekonomickém životě společnosti, tedy na možnost být výdělečně 

činný. Vlády mají za úkol takovou účast usnadnit, ve spolupráci s organizacemi 

zaměstnavatelů i zaměstnanců, a přijmout vhodná opatření tak, aby starší pracovníci 

mohli pokračovat v zaměstnání za adekvátních podmínek. 

Akční plán se neomezuje pouze na pasivní zaměstnanecký přístup, ale požaduje 

i podporu aktivního zapojení jedince. Opatření tak mají podpořit podnikání starších 

osob. Akční plán dále varuje před krátkozrakým řešením nezaměstnanosti mladých tím, 

že stát sníží odchod do důchodu, a tím uvolní pracovní místa.14 Opět zde převažuje 

individuální přístup k pracovníkovi, a to zejména v oblasti pracovních podmínek. 

Mezinárodní společenství nabádá vlády, aby přijaly opatření, která by zajistila 

hladký a postupný přechod z aktivního života do penze, včetně požadavku na možnost 

flexibilního věku odchodu do důchodu. Příkladem uvádí kurzy před odchodem do 

penze, snižování pracovních nároků během posledních let pracovního život, uzpůsobení 

pracovních podmínek, pracovního prostředí a postupné snižování pracovní doby. 

Akční plán odkazuje na doporučení Mezinárodní organizace práce č. 162 a 

připomíná státům, že by je měly promítnout do svých právních řádů.15 

 

                                                 
14 Příkladem budiž opatření Delalande, o kterém pojednávám v kapitole 4.3. 
15 Tamtéž. 
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3.2.2. Zásady OSN pro starší osoby a doplnění mezinárodního akčního 

plánu 

 

Po deseti letech od přijetí Vídeňského akčního plánu proběhlo při OSN následné 

setkání mezinárodní konference o stárnutí. Valné shromáždění při této příležitosti 

přijalo Zásady OSN pro starší osoby.16 Vlády jsou vyzývány k tomu, aby tyto principy 

týkající se starších osob promítly do svých národních programů, kdykoli je to možné.17 

Oblasti zaměstnávání se týkají především zásady, které kladou důraz na 

nezávislost. Nezávislostí se dle koncepce OSN rozumí i příležitost pracovat nebo mít 

přístup k jiným příležitostem zajišťujícím příjem, dále možnost účastnit se rozhodování, 

kdy a jak rychle bude probíhat odchod z pracovního života a přístup k odpovídajícím 

vzdělávacím a výcvikovým programům. Zásadou, která se promítá do oblasti 

zaměstnávání, je i apel na aktivní účast starších osob na formulování a realizaci politik, 

které přímo ovlivňují jejich blaho.18 

V roce 1992 Valné shromáždění rezolucí č. 47/5 doplnilo mezinárodní akční 

plán pro období let 1992 – 2001, které bylo zaměřeno především na potřebu praktické 

strategie stárnutí. Státy jsou vyzývány, aby si vytvořily vlastní programy stárnutí k roku 

2001, které budou vycházet ze zásad OSN pro starší osoby.19 

Zásady pro starší osoby jsou prvním mezinárodním dokumentem, který se 

zabývá katalogem principů, na základě kterých má být k seniorům přistupováno. 

Přestože se jedná o pouhou deklaraci, její význam je značný. Dosud totiž neexistuje 

žádná mezinárodní úmluva, která by se věnovala jen právům starších osob. 

 

                                                 
16 OSN. United Nations Principles for Older Persons [online]. Adopted by General Assembly resolution 

46/91 of 16 December 1991, 2 s. [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: 

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/olderpersons.pdf 
17 Zásady pro starší osoby jsou často do češtiny nepřesně překládány jako „Zásady pro seniory“. 

V originále se ovšem jedná o „older people“, proto je vhodnější vybrat výraz „starší osoby“. 
18 MORDINI, E a Paul de HERT. Ageing and invisibility. Amsterdam: IOS Press, 2010, s. 115. ISBN 

9781607506140. 
19 KALVACH, Zdeněk. Aktivní stáří, geriatrická křehkost a technická pomoc. [online]. MPSV, 2012, s. 

1 [cit. 2015-02-03]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/3483/01_Kalvach.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/olderpersons.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/3483/01_Kalvach.pdf


12 

 

3.2.3. OSN: Madridský akční plán 2002 

 

Madridský akční plán stárnutí je nejdůležitějším dokumentem při OSN, který 

určuje celosvětovou politiku stárnutí.20 Je výsledkem dvouletého procesu. Na rozdíl od 

Vídeňského plánu obsahuje i zvláštní část provádění národních akčních plánů, rozšiřuje 

mezinárodní spolupráci a zavádí následný monitoring provádění jednotlivých opatření. 

Shodný zůstává doporučující charakter, nicméně díky autoritě OSN jednotlivé státy své 

národní akční plány skutečně vytvářejí. 

Základním cílem bylo vytvořit dokument, který by nebyl pouze seznamem přání. 

Toho má být dosaženo díky systematickému procesu kontroly a hodnocení. 

Madridský plán se zabývá problematikou stárnutí podrobněji. Pro oblast 

zaměstnávání jsou relevantní především pasáže týkající se dvou cílů, a to (1) účast 

starších lidí na rozhodovacích procesech na všech úrovních a (2) příležitosti 

k zaměstnání pro všechny starší pracovníky, kteří chtějí pracovat. 

 

3.2.3.1. Účast starších lidí na rozhodovacích procesech na všech úrovních 

 

Vlády mají přijmout taková opatření, aby se při rozhodování na všech úrovních 

braly v potaz potřeby a zájmy starších lidí, a vybízet ke zřizování organizací, které by je 

mimo jiné zastupovaly. Při rozhodování na všech úrovních je třeba zajistit plnou a 

rovnou účast starších lidí (zejména žen). 

Hlavní problém je spatřován v oblasti práce a stárnoucí pracovní síly. Na jedné 

straně je třeba starším lidem umožnit, aby pokračovali ve výdělečné činnosti tak dlouho, 

jak chtějí a mohou. Tomu ovšem často brání nezaměstnanost nebo strnulost trhu práce, 

které omezují příležitosti jednotlivců a připravují společnost o dovednosti a zkušenosti 

starších. Akční plán v této souvislosti připomíná závazek k prosazování cíle plné 

                                                 
20 OSN. Report of the Second World Assembly on Ageing [online]. Madrid, 8-12 April 2002, 3-10 s. [cit. 

2015-01-15]. Dostupné z: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/397/51/PDF/N0239751.pdf?OpenElement 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/397/51/PDF/N0239751.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/397/51/PDF/N0239751.pdf?OpenElement


13 

 

zaměstnanosti obsažené v Kodaňské deklaraci o sociálním rozvoji.21 Řešení tohoto 

konfliktu spatřuje mezinárodní akční plán ve zvýšení povědomí na pracovištích o 

výhodách plynoucích z udržení stárnoucí pracovní síly. 

I tento akční plán klade důraz na individuální přístup ke starším pracovníkům, 

který se promítá především v možnosti pružného odchodu do důchodu, v novém 

uspořádání práce, v přizpůsobení pracovního prostředí, v pracovní rehabilitaci starších 

lidí se zdravotním postižením. V neposlední řadě zdůrazňuje, že právě takové politiky 

umožní starším lidem kombinovat placené zaměstnání s dalšími činnostmi. 

Zaměstnávání starších osob nemusí být na úkor příležitostí mladých na trhu 

práce, ale naopak může poskytovat trvalý a cenný příspěvek ke zlepšení výkonu a 

výsledků národní ekonomiky ve prospěch všech členů společnosti. Celá ekonomika tak 

může mít prospěch z jejich zkušeností a dovedností (např. při zácviku mladých a 

nových zaměstnanců). 

Názory odborné veřejnosti se různí. Je třeba též poukázat na zjištění, že starší 

pracovníci představují pro společnosti zvýšené náklady z důvodu větších nároků 

v oblasti zdravotní péče. Dále jsou dle studií méně přizpůsobiví v plnění nových úkolů a 

méně vhodní ke školení.22 Ani takový závěr ovšem nemůže platit obecně. 

Madridský plán poukazuje na nutnost dbát na specifické potřeby starších 

pracovníků jak v praxi, tak při vytváření politik týkajících se řízení lidských zdrojů. 

Konkrétně by mělo být upraveno pracovní prostředí a přizpůsobeny pracovní 

podmínky tak, aby se zajistilo, že starší pracovníci budou mít takové dovednosti, 

zdravotní stav a kapacitu, které jim umožní zůstat v zaměstnání do pozdějšího věku. 

 

                                                 
21 OSN. Report of the World Summit for Social Development [online]. 2012 [cit. 2015-03-03]. Dostupné 

z: http://www.un.org/documents/ga/conf166/aconf166-9.htm 
22 VANDENBERGHE, V. Are firms willing to employ a greying and feminizing workforce? Labour 

Economics [online]. 2013, 22: 30-46 [cit. 2015-06-23]. DOI: 10.1016/j.labeco.2012.07.004. 

http://www.un.org/documents/ga/conf166/aconf166-9.htm
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3.2.3.2. Příležitost pro všechny starší pracovníky, kteří chtějí pracovat 

 

Madridský plán nabádá státy, aby považovaly růst zaměstnanosti za hlavní cíl 

makroekonomické politiky a aby posílily růst výroby a zaměstnanosti ku prospěchu lidí 

všech věkových kategorií. Důležitým požadavkem je, aby starší pracovníci nebyli 

nuceni v určitém věku odejít do důchodu, ale aby mohli pracovat tak dlouho, jak chtějí a 

jsou schopni vykonávat zaměstnání. 

Pro snížení rizika sociálního vyloučení a závislosti v pozdějších obdobích života 

je státům doporučováno, aby přijaly opatření ke zvýšení účasti na trhu práce osob 

v produktivním věku. Konkrétními opatřeními by mělo být zvyšování účasti starších 

žen, poskytování zdravotních služeb s důrazem na prevenci, prosazování bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci tak, aby byla udržena schopnost pracovat, přístup k 

technologiím, celoživotní vzdělávání, výcvik v práci, pracovní rehabilitace nebo 

reintegrace nezaměstnaných osob na trh práce. 

Opět je zde uveden požadavek pružného odchodu do důchodu. Madridský plán 

klade větší důraz na vlastní iniciativu starších osob na trhu práce a doporučuje jim 

vycházet vstříc a podporovat podněty starších lidí týkající se samostatné výdělečné 

činnosti, zvláště pak usnadnění činnosti malým podnikům. Zajímavým aspektem je 

požadavek na přístup starších osob k úvěrům a to bez jakékoliv diskriminace. 

Státy mají pomáhat starším lidem v jakékoliv činnosti, kterou si zvyšují příjem, 

produktivitu nebo zlepšují pracovní podmínky. 

Tvůrci madridského plánu si byli vědomi, že i přes vyzdvihování předností 

starších pracovníků, zaměstnavatelé spíše upřednostní mladšího pracovníka. Proti 

tomuto trendu směřuje požadavek na odstranění věkových bariér na formálním trhu 

práce a to podporou přijímání starších pracovníků a zabránění vzniku znevýhodňování 

stárnoucích pracovníků v zaměstnání. 

Akční plán dále upozorňuje na to, že je třeba prosazovat nový přístup k odchodu 

do důchodu, který bude brát na zřetel potřeby zaměstnanců i zaměstnavatelů. Opět se 

zde připomíná zásada pružného odchodu do důchodu při zachování nabytých práv na 
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důchod. Jako hlavní opatření k provedení tohoto cíle dokument uvádí snížení tlaku na 

předčasný odchod do důchodu a odstranění překážek pro práci po dosažení věkové 

hranice pro odchod do penze. 

 Příležitost pro všechny starší pracovníky, kteří chtějí pracovat, má být zajištěna 

i díky podpoře nového uspořádání práce a inovativní praxi na pracovištích s cílem 

udržet pracovní schopnosti a přizpůsobit se potřebám starších pracovníků během 

stárnutí. Příkladem konkrétního řešení je zavedení programů na pomoc zaměstnancům. 

Zaměstnávání starších osob má být dosaženo i pomocí předcházení předsudkům 

a napravování škodlivých stereotypů o starších pracovnících ve společnosti. Státy by 

měly prosazovat realistický obraz schopností a dovedností starších osob.23 

Zvýšené ochrany mají starší pracovníci požívat zejména při fúzích společností, 

tak aby nebyli vystaveni většímu znevýhodnění pro svůj věk oproti mladším kolegům.24 

 

3.2.3.3. Provádění Madridského akčního plánu a monitoring 

 

Madridský akční plán upravuje, jakým způsobem má být akční plán zohledněn. 

OSN v úvodu deklaruje, že v důsledku nadcházejících demografických změn je třeba 

vyvinout trvalou činnost na všech úrovních. Vládám svěřuje primární odpovědnost za 

provedení jednotlivých doporučení pro problematiku stárnutí a jako první krok uvádí 

nutnost promítnout stárnutí a situaci starších osob do rámce národního rozvoje a do 

strategií zaměřených na odstranění chudoby. Akční plán připomíná, že inovování 

programů, mobilizace finančních zdrojů a rozvíjení potřebných lidských zdrojů musí 

probíhat současně a ve vzájemné součinnosti mezi vládami, všemi částmi občanské 

společnosti a soukromým sektorem. Naplnění cílů vyžaduje, aby vlády spolu s dalšími 

subjekty rozhodovaly o vhodných kontrolních opatřeních. 

                                                 
23 Studii o předsudcích vůči starším pracovníkům se zabývala agentura STEM, více v kapitole 5. 
24 OSN. Report of the Second World Assembly on Ageing [online]. Madrid, 8-12 April 2002, 3-10 s. [cit. 

2015-01-15]. Dostupné z: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/397/51/PDF/N0239751.pdf?OpenElement 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/397/51/PDF/N0239751.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/397/51/PDF/N0239751.pdf?OpenElement
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Za sledování a vyhodnocení Mezinárodního akčního plánu pro problematiku 

stárnutí 2002 odpovídá Komise pro sociální rozvoj při OSN, která má také za úkol 

koordinovat přípravu nadcházejícího Světového shromáždění o stárnutí.25  

 

3.2.3.4. Význam Madridského akčního plánu 

 

Přínos Madridského akčního plánu spočívá především v komplexním přístupu 

k otázce starších osob. Neomezuje se pouze na občany dané země, ale myslí i na 

migrující osoby, které mají v drtivé většině případu postavení na trhu práce ztížené.  

Hlavní myšlenku celého akčního plánu lze shrnout jako požadavek na zachování 

důstojnosti ve stáří. Dokument je pouhou deklarací, ale silou své přesvědčivosti se snaží 

působit na státy, aby podle tohoto akčního plánu uzpůsobily vnitrostátní politiku 

týkající se starších osob. Madridský akční plán je již třetím akčním plánem, což se 

projevuje především v propracovanější metodice šetření národního provedení programu 

stárnutí.  

Madridský plán tak nezůstává jen formálním prohlášení či nedosažitelným 

cílem. Na jeho základě vznikají národní akční plány, které jej promítají do 

vnitrostátních politik. V rámci Evropy je vše koordinováno Evropským centrem pro 

sociální politiku a výzkum („European Centre for Social Welfare Policy and 

Research“).26 

 

                                                 
25 SIDORENKO, Alexandre, MIKHAILOVA; ANISIMOV. Implementation of the madrid international 

plan of action on aging: The role of research [online]. 2007, 44: 365-370 [cit. 2015-06-23]. DOI: 

10.1016/j.archger.2007.01.050. 
26 Jednotlivé akční plány lze nalézt na webových stránkách evropského centra 2014 [online]. [cit. 2015-

03-03].  Dostupné z: http://www.monitoringris.org/index.php?id=80 

http://www.monitoringris.org/index.php?id=80
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3.3.  Přístup Rady Evropy 

 

I Rada Evropy se snaží ovlivnit postavení starších osob na svém území a 

garantovat jim alespoň minimální práva. V Evropské sociální chartě se nepřímo dotýká 

oblasti zaměstnávání starších osob, když v článku 23 odst. 1 písm. a), nazvaném „Právo 

starých osob na sociální ochranu“, stanovuje, že smluvní státy mají přijmout taková 

opatření, která jsou s to: „umožnit starým osobám, aby zůstaly co možná nejdéle 

platnými členy společnosti prostřednictvím (…) dostatečných prostředků, které jim 

umožní vést slušný život a hrát aktivní úlohu ve veřejném, společenském a kulturním 

životě“.27 Zásadním dokumentem je doporučení výboru ministrů ze dne 19. února 2014, 

o podpoře lidských práv starších osob.28 Jeho význam spočívá v tom, že se jedná o první 

nástroj, který se výslovně zabývá lidskými právy starých osob. Nejedná se o izolovanou 

publikaci, nalezneme v ní odkazy na dokumenty OSN i EU. U každé kapitoly jsou 

uvedeny příklady osvědčené praxe smluvních států. 

Soud Rady Evropy, Evropský soud pro lidská práva, se několikrát zabýval 

otázkou diskriminace v případech, kdy ženy měly stanoveny nižší důchodový věk.29 

Jednalo se o několik případů proti Velké Británii (Pearson proti Spojenému království, 

Stec a ostatní proti Spojenému království, Walker proti Spojenému království a Barrow 

proti Spojenému království).30 Soud dospěl k závěru, že Velká Británie nemůže být 

kritizována za to, že věk odchodu do důchodu nesjednotila dříve. Stejně tak 

nezpochybnil rozhodnutí britského parlamentu provést danou reformu pomalu a v 

několika fázích. Vzhledem k jejím krajně dalekosáhlým a závažným důsledkům, jak pro 

ženy, tak pro ekonomiku obecně, se podle Velkého senátu jedná o problematiku, která 

                                                 
27 sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Evropské sociální chartě, č. 14/2000 Sb.m.s., ve znění 

účinném od 26. 9. 2008 
28 Rada Evropy. Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy CM Recommendation (2014) 2 o podpoře 

lidských práv starších osob [online]. Rada Evropy, 19. února 2014 [cit. 2015-03-03]. Dostupné z: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2162283&. 
29 Zákaz diskriminace (čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod) ve spojení s právem 

na pokojné užívání majetku (čl. 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě) 
30 Pearson proti Spojenému království, rozsudek senátu ESLP ze dne 22. srpna 2006, stížnost č. 8374/03; 

Stec a ostatní proti Spojenému království, rozsudek velkého senátu ESLP ze dne 12. dubna 2006, stížnost 

č.  65731/01 a 65900/01; Walker proti Spojenému království, rozsudek senátu ESLP ze dne 22. srpna 

2006, stížnost č. 37212/02; Barrow proti Spojenému království, rozsudek senátu ESLP ze dne 22. srpna 

2006, stížnost č. 42735/02 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2162283&.
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zjevně spadá do prostoru k uvážení jednotlivých států (margin of appreciation).31 Mírně 

odlišnou otázkou se soud zabýval ve vztahu k České republice v případě Andrle proti 

České republice.32 Případ rozebírám v kapitole týkající se České republiky. 

V případě Moskal proti Polsku33 řešil soud nárok na již jednou (chybně) 

přiznaný předčasný důchod. Příslušné polské úřady nejprve vyhověly žádosti 

stěžovatelky o přiznání předčasného důchodu pro osoby pečující o děti vyžadující 

permanentní péči, v obnoveném řízení však byl stěžovatelce nárok na důchod upřen s 

tím, že zdravotní stav jejího syna trvalou péči nevyžaduje.34 

Soud se vyslovil, že sice platí obecný princip, že orgánům veřejné moci by 

nemělo být bráněno opravit své vlastní chyby, ale zásada nemůže převážit v situaci, kde 

se po dotčeném jednotlivci chce, aby nesl nadměrné břemeno jako důsledek opatření, 

kterým byl zbaven své výhody. Soud v takovém jednání státu spatřil zásah do práva na 

pokojné užívání majetku stěžovatelky podle článku 1 Protokolu č. 1, který nemohl být 

ospravedlněn právě pro složitou materiální situaci stěžovatelky.35 

 

3.4.  Právní úprava v Evropské unii 

 

Listina základních práv Evropské unie v čl. 25 stanoví, že Evropská unie uznává 

a respektuje práva starších osob na to, aby vedly důstojný a nezávislý život a podílely se 

na společenském a kulturním životě. Důstojného a nezávislého života lze jen těžko 

dosáhnout bez individuálního přístupu k zaměstnávání starších osob. Jak je již uvedeno 

výše, společnost stárne a systém, který fungoval dříve, se stal neudržitelným.36 

                                                 
31 KMEC, Jiří. Výběr z rozhodnutí ESLP. Právní zpravodaj 10/2006, str. 17 
32 Andrle proti České republice, rozsudek senátu ESLP ze dne 17. 2. 2011, stížnost č. 6268/08. 
33 Moskal proti Polsku, rozsudek senátu ESLP ze dne 15. 9. 2009, stížnost č. 10373/05 
34 BOBEK, Michal. In: KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o 

lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 1263-64. 
35 KMEC, Jiří. Evropský soud pro lidská práva - září a říjen 2009. Soudní rozhledy 12/2009, s. 483. 
36 Obdobné ustanovení obsahuje i Evropská sociální charta z roku 1996 
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V roce 1999 vydala Evropská komise sdělení nazvané Evropa pro všechny 

generace (“Towards a Europe for all ages”).37 Právě v tomto dokumentu byl poprvé 

v rámci Evropské unie představen koncept aktivního stáří. Bohužel zde ale nebyl 

definován. Sdělení pouze uvádí, že má sloužit ke kvalitnější životu starších osob. 

Evropská unie jím odpověděla na Zásady OSN z roku 1993 týkající se starších osob a 

vytyčila několik cílů, včetně požadavku delší profesní kariéry, vzdělávání a 

dobrovolnické práce.  

Stejným tématem se Evropská Komise zabývala v roce 2002 ve svém sdělení.38 

Zdůraznila, že členské státy mají v rámci politiky aktivního stárnutí vytvořit takové 

nástroje, které povedou k udržení dovedností starších pracovníků, flexibilním 

pracovním podmínkám a které upozorní zaměstnavatele na pracovní potenciál starších 

zaměstnanců.  Velký důraz je kladen na vzdělávání a rekvalifikaci. K zapojení starších 

osob na trhu práce má přispět i reforma sociálního systému a daňové oblasti tak, aby se 

zkrácené úvazky staly pro zaměstnavatele výhodnějšími. Politika aktivního stárnutí má 

hlavně spočívat v podpoře starších pracovníků, aby zůstali na trhu práce co nejdéle; a to 

např. omezením příčin nízké profesní angažovanosti starších pracovníků 

v předdůchodovém věku a rozvojem vzdělávacích programů (celoživotní vzdělávání). 

Evropská strategie zaměstnanosti je v rámci Evropské unie vytvářena postupně 

od Amsterdamského summitu v roce 1997.39 Na tomto základě vznikají národní akční 

plány členských států. Přestože politika zaměstnanosti patří mezi vnitrostátní záležitosti, 

členské státy se dohodly na vzájemné spolupráci a výměně nabytých zkušeností. Přístup 

strategie je zaměřen na řízení a rozvoj lidských zdrojů. Evropská strategie vytyčuje čtyři 

základní pilíře: zvyšování zaměstnatelnosti, rozvoj podnikání, podpora adaptability a 

rovných příležitostí mužů a žen. Každá z nich je podrobně rozpracována. V této práci se 

věnuji pouze opatřením týkajících se politiky zaměstnanosti starších osob. 

                                                 
37 European Commission. European Commission, Towards a Europe for All Ages [online]. 1999 [cit. 

2015-05-23]. Dostupné z: http://edice.cd.cz/edice/DOKES/DOKES00/dok7_00/generace.pdf 
38 European Commission. Europe's response to World Ageing Promoting economic and social progress 

in an ageing Word [online]. 2002, s. 1-15 [cit. 2015-05-23]. Dostupné z:  .  

http://ec.europa.eu/employment_social/social_situation/docs/com2002_0143_en.pdf 
39 GOETSCHY, Janine. The European Employment Strategy: Genesis and Development. European 

Journal of Industrial Relations [online]. 1999, 5(2): s. 117-137  [cit. 2015-05-23]. Dostupné z 

http://eucenter.wisc.edu/OMC/Papers/Archive/goetschy99.pdf 

http://edice.cd.cz/edice/DOKES/DOKES00/dok7_00/generace.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/social_situation/docs/com2002_0143_en.pdf
http://eucenter.wisc.edu/OMC/Papers/Archive/goetschy99.pdf
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Zvyšování zaměstnatelnosti má být dosaženo díky snazšímu přístupu i návratu 

na trh práce osobám různě znevýhodněným, překonávání diskriminace, podpoře 

rekvalifikace a dalšího vzdělávání. 

Pro snížení nezaměstnanosti a rozvoje trhu práce se jeví jako vhodné i 

podnikání, proto se mají členské státy zaměřit na jeho rozvoj. Legislativa má být 

zjednodušena zvláště pro malé a střední podniky; změněna tak, aby co nejméně 

zatěžovala podnikatele (snižování nákladů na podnikání, nemzdových nákladů) a 

motivovala je k přijímání nových pracovníků.  

Členské státy mají klást důraz na podporu adaptability a zaměřit se na 

celoživotní vzdělávání zvláště u osob, které jsou z nejrůznějších důvodů na trhu práce 

znevýhodněny. Jako podpůrná opatření mají fungovat pružné formy organizace práce 

nebo flexibilní pracovní smlouvy. 

Poslední pilíř se týká rovných příležitostí mužů a žen, a to převážně propojení 

rodinného a pracovního života. Kvůli rozdílům v délce života mužů a žen je 

pravděpodobné, že více než dvě třetiny důchodců nad 75 let budou ženy.40  

Každou oblast blíže zpracovávají směrnice, na základě kterých jsou předkládány 

jednotlivé národní akční plány zaměstnanosti členských států. Národní akční plány 

hodnotí, jak jsou v dané zemi dodržovány zásady zaměstnanosti („Employment 

Guidelines“), stanovované každoročně Radou na návrh Evropské komise. Komise a 

Rada posléze spolu prozkoumají každý národní akční plán. Pokud shledají nedostatky, 

může Rada rozhodnout kvalifikovanou většinou, že vydá doporučení pro konkrétní 

členský stát.41 Spolupráce je mezi státy vedena principy otevřené metody koordinace.42 

                                                 
40 Tamtéž. 
41 WEISHAUPT, Timo, LACK, Katja. The European Employment Strategy: Assessing the Status Quo. 

German Policy studies [online]. 2011, 7(1):  s. 9-44 [cit. 2015-05-23]. Dostupné z 

http://www.spaef.com/file.php?id=1267 
42 GOETSCHY, Janine. The European Employment Strategy: Genesis and Development. European 

Journal of Industrial Relations [online]. 1999, 5(2): s. 117-137  [cit. 2015-05-23]. Dostupné z 

http://eucenter.wisc.edu/OMC/Papers/Archive/goetschy99.pdf 

http://www.spaef.com/file.php?id=1267
http://eucenter.wisc.edu/OMC/Papers/Archive/goetschy99.pdf
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Po svém představení v roce 1997 byla evropská strategie zaměstnanosti 

inovována v roce 2000, kdy se stala součástí lisabonské strategie.43 Lisabonská strategie 

přijala dlouhodobý strategický cíl, podle kterého se Evropská unie měla stát do roku 

2010 „co nejvíce konkurenceschopnou a dynamickou ekonomikou světa založenou na 

znalostech, která je schopna trvale udržitelného rozvoje a nabízí stále více lepších 

pracovních příležitostí a větší sociální soudržnost“. 44 

V návaznosti na cíle stanové v lisabonské strategii tak v  březnu 2001 Rada 

Evropské unie stanovila pro rok 2010 cíl 50% zaměstnanosti starších osob ve věku 55-

64 let. Přestože došlo ke zvýšení míry zaměstnanosti v této sociální skupině, cíl splněn 

nebyl.45 

Po pěti letech od představení evropské strategie zaměstnanosti byly hodnoceny 

její výsledky. Našly se dílčí úspěchy, jako snížení nezaměstnanosti o 4 miliony osob, ale 

hlavní cíl, 70% zaměstnanost, splněn nebyl. 

Evropská komise reagovala ve dvou vlnách. Nejprve v dubnu 2003 byla 

evropská strategie zaměstnanosti zjednodušena ze čtyř pilířů na tři rámcové cíle: (1) 

plná zaměstnanost, (2) kvalita a kvantita práce, (3) sociální inkluze a inkluzivní 

pracovní trh. Posléze byla v listopadu 2003 ustanovena na návrh Rady specializovaná 

komise, která měla za úkol přetvořit evropskou strategii zaměstnanosti tak, aby byla 

efektivnější.46 Tímto úkolem byla pověřena zvláštní odborná komise v čele s bývalým 

nizozemským premiérem Wimem Kokem. Kokova zpráva vychází z přesvědčení, že 

koncept Lisabonské strategie je v zásadě správný a problém nenaplněných cílů spočívá 

spíše v jeho nedodržování. Komise tak spatřovala vhodné řešení v opravdovém 

naplňování lisabonské strategie na všech úrovních. Pracovní skupina došla k závěru, že 

je třeba evropskou strategii reformovat ve třech oblastech. Nejprve je třeba jasně určit 

                                                 
43 WEISHAUPT, Timo, LACK, Katja. The European Employment Strategy: Assessing the Status Quo. 

German Policy studies [online]. 2011, 7(1):  s. 9-44 [cit. 2015-05-23]. Dostupné z 

http://www.spaef.com/file.php?id=1267 
44 European Council. Presidency conclusions of a special meeting on 23-24 March 2000 in Lisbon 

[online]. 2000 [cit. 2015-05-23]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm 
45 EUROSTAT. Employment rate for older workers [online]. 30. 1. 2015 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde100&plugin=1 
46 EU Employment Taskforce chaired by Wim Kok. Jobs, Jobs, Jobs: Creating More Employment in 

Europe [online]. 2003, s. 1-11 [cit. 2015-05-23]. Dostupné z: 

http://www.ciett.org/fileadmin/templates/eurociett/docs/Kok_Report_2003_Jobs_Jobs_Jobs.pdf 

http://www.spaef.com/file.php?id=1267
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde100&plugin=1
http://www.ciett.org/fileadmin/templates/eurociett/docs/Kok_Report_2003_Jobs_Jobs_Jobs.pdf
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priority, posléze snížit počet zásad zaměstnanosti a zajistit, aby členské státy byly více 

odpovědné za své výsledky v této oblasti.47 

Na základě nových poznatků byla lisabonská strategie přetvořena tak, že došlo 

k propojení aktivní politiky zaměstnanosti a hospodářské politiky. V roce 2005 tak byly 

původní akční plány zaměstnanosti zrušeny a staly se součástí tříletých národních 

reformních programů („National Reform Programmes“), které určovaly 

makroekonomické i mikroekonomické cíle a politiku zaměstnanosti. V důsledku toho je 

politika zaměstnanosti vnímána spíše jako součást ekonomiky než sociální politiky.48 

Ke konci roku 2009 členské státy i Evropská komise přemýšlely, jak navázat na 

lisabonskou strategii. Dne 17. června 2010 tak byla přijata Evropská strategie 2020 

nazvaná Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.49 Tato 

strategie je v mnohých ohledech ještě ambicióznější než ta lisabonská.50 Byly určeny 

nové priority; zaměstnanecká politika a jiné oblasti měly být nadále koordinovány ve 

stejném evropském semestru („European Semester“), byla posílena role Evropské 

komise a ministerstvům práce členských států byla přidělena aktivnější role. Evropská 

strategie z roku 2020 je zaměřena na snižování chudoby a na boj proti sociální 

exkluzi.51 Základem i nadále zůstává cíl vysoké zaměstnanosti, který je ještě o 5 % 

vyšší, než který stanovila lisabonská strategie (nově 75 %). Strategie se nevěnuje 

specificky starším pracovníkům, ale problematika je zahrnuta i v cíli vysoké 

zaměstnanosti. Tohoto cíle má být dosaženo i díky udržení zdravé a aktivně stárnoucí 

populace a podpoře pracovně aktivního života starších pracovníků. Dokument přímo 

uvádí, že díky plnému využití pracovního potenciálu, by Evropa mohla čelit stárnutí 

populace. 

                                                 
47 Tamtéž. 
48ZEITLIN, Jonathan. The Open Method of Co-ordination and the Governance of the Lisbon Strategy. 

JCMS: Journal of Common Market Studies [online]. 2008, 46(2): 436-450 [cit. 2015-06-23]. DOI: 

10.1111/j.1468-5965.2007.00785.x.. 
49 European Commission. Communication from the Commission: Europe 2020: A strategy for smart, 

sustainable and inclusive growth [online]. 2010, 47 s. [cit. 2015-06-23]. Dostupné z:   http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF 
50 MARLIER, Eric a David NATALI. Europe 2020: towards a more social EU?. Bruxelles: P.I.E. Peter 

Lang, 2010, s. 35. ISBN 9052016887. 
51 Tamtéž. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
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Podle statistik Evropské unie se zaměstnanost starších pracovníků (ve věku 55 

až 64 let) v letech 2004 až 2014 navzdory finanční a hospodářské krizi zvyšovala 

rychlým tempem. V roce 2014 tato míra v Evropské unii vzrostla na 51,8 %, přičemž 

zdaleka nejvyšší míry dosáhl Island (83,6 %). V České republice se míra zaměstnanosti 

starších pracovníků zvýšila od roku 2004 ze 42,7 % na 54 % v roce 2014. Ve Francii za 

stejné období vzrostla míra zaměstnanosti starších pracovníků z 37,8 % na 42,7 %. 

Nejvyšší míru zaměstnanosti trvale vykazuje věková skupina 25 až 54 let; v roce 2014 

činila průměrná míra v členských státech EU 77,5 %.52 

Míra zaměstnanosti starších pracovníků 1

 

 

Zvláštní ochranu starším pracovníkům poskytuje i Soudní dvůr Evropské unie. 

Judikatura v oblasti zaměstnávání starších pracovníků se týká převážně ochrany před 

diskriminací z důvodu věku.53 V případě Soukupová proti Ministerstvu zemědělství se 

Evropský soudní dvůr zabýval předběžnou otázkou českého Nejvyššího správního 

soudu, zda členské státy mohou pro účely přiznání podpory zemědělci54, který 

                                                 
52 EUROSTAT. Employment rate for older workers [online]. 30. 1. 2015 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde100&plugin=1 
53 směrnice Rady č. 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné 

zacházení v zaměstnání a povolání 
54 Program podpory předčasného ukončení zemědělské činnosti dle nařízení Rady č. 1257/1999 
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předčasně ukončí zemědělskou činnost, uplatňovat rozdílnou věkovou hranici pro muže 

a ženy při posuzování splnění podmínky nedosažení „obvyklého věku pro odchod do 

důchodu“.55 Soudní dvůr uvedl, že přestože je na členských státech, aby si stanovily věk 

pro odchod do důchodu, nemohou rozlišovat mezi „obvyklým věkem pro odchod do 

důchodu“ pro muže a ženy stejného věku pro účely přiznání dotčené podpory. Pokud by 

stát mezi nimi činil rozdíl, jednalo by se o diskriminaci na základě věku, kterou unijní 

právo zakazuje. Členské státy tedy musí mít podmínku nedosažení obvyklého věku pro 

odchod do důchodu v případě ženy za splněnou, pokud by ji splňoval stejně starý muž.56 

Nejvyšší správní soud posléze rozhodl podle názoru Soudního dvora Evropské unie.57 

Judikatura SDEU konstantě stanovuje, že konec pracovního poměru nelze vázat 

na důchodový věk; pokud taková pracovní smlouva byla uzavřena před formální 

aplikovatelností evropského práva, není to na překážku jeho použití.58 V úvahu už 

vůbec nepřipadá kolektivní smlouva, která spojuje konec pracovního poměru 

s dosažením důchodového věku a s nárokem na výplatu penze, tak jak k tomu bylo ve 

španělských případech Palacios de la Villa a Pascual García.59 

Také zaměstnanecké penzijní pojištění může být odstupňováno podle věku, 

protože je odůvodněno legitimními cíli sociální politiky, politiky zaměstnanosti a trhu 

práce, které sledují, aby měl zaměstnanec při odchodu do důchodu na penzijním 

pojištění dostatečné úspory.60 

V případě Mangold pak soud překvapivě stanovil, že pokud členský stát chybně 

promítl směrnici do svého vnitrostátní legislativy, uplatní se i před uplynutím 

transpoziční lhůty zásada nediskriminace na základě věku, která musí být dle soudu 

považována za obecnou zásadu práva Evropského společenství.61 

                                                 
55 Případ C-401/11, Soukupová proti Ministerstvu zemědělství [2013].  
56 BRISSE, Mathieu. La jurisprudence européenne sur les discriminations fondées sur l’âge. Retraite et 

societé [online]. 2007, 2 (51) [cit. 2015-06-23]. Dostupné z: http://www.dialogue-

social.fr/files_upload/documentation/200809291550170.retraite-et-societe-51.pdf 
57 Rozsudek NSS ze dne 11. 9. 2013, sp. zn. 8 As 8/2010 (2985/2014 Sb. NSS) 
58 Případ C-614/11, Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer proti Anneliese Kuso [2013] 
59 Případ C-411/05, Félix Palacios de la Villa proti Cortefiel Servicios SA [2007]; Případ C-87/06, 

Pascual García v. Confederación Hidrográfica del Duero [2006]. 
60 Případ C-476/11, HK Danmark proti Experian A/S [2013]. 
61 Případ C-144/04, Werner Mangold v Rüdiger Helm [2005] 

http://www.dialogue-social.fr/files_upload/documentation/200809291550170.retraite-et-societe-51.pdf
http://www.dialogue-social.fr/files_upload/documentation/200809291550170.retraite-et-societe-51.pdf
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4. Zaměstnávání starších osob ve Francii 

 

Francie, stejně jako mnohé jiné země, se posledních třicet let potýká se stárnutím 

pracovně aktivního obyvatelstva. Nadto se v posledních desetiletích prodloužila 

průměrná doba vzdělávání a oddálil se nástup do prvního zaměstnání. 62  

Reakce zákonodárce spočívá v prodloužení aktivního života a zapojení starších 

pracovníků. Reálné provedení je ovšem obtížnější; postoje a praktiky zaměstnavatelů a 

na druhé straně stárnoucí zaměstnanci objektivně neschopni fyzicky dostát kladeným 

nárokům. 

Francie je známá svým štědrým sociálním systémem, a tak není divu, že míra 

zaměstnanosti starších pracovníků je nižší než v jiných evropských zemích. Snaha státu 

o zaměstnávání starších osob naráží na touhu Francouzů být raději mladým důchodcem 

než starým zaměstnancem. Od roku 2004 sice vzrostla míra zaměstnanosti starších 

pracovníků o více než 10 % na 47, 1 %, ale stále nedosahuje ani průměru zemí EU. 

Nelze ovšem uzavřít, že 62, 9 % Francouzů referenčního věku jsou nezaměstnaní podle 

kritérií MOP.63 

Podle těchto kritérií se jako nezaměstnaní označují všechny osoby starší 15 let, 

které ve sledovaném období souběžně splňovaly tři základní podmínky: byly bez práce, 

aktivně ji hledaly a byly připraveny k nástupu do práce nejpozději do 14 dnů. 64 

V poslední době se užívá nový ukazatel ve vztahu ke starším lidem, kteří nejsou 

ani zaměstnaní, ani v důchodu. Tato skupina je poměrně široká, protože zahrnuje jak 

nezaměstnané, tak ty, kteří nejsou výdělečně činní, ale nelze je z výše uvedených 

                                                 
62 VOLKOFF, Serge. Dérives et inerties dans la démographie de la population salariée. In: MOLINIÉ, 

Anne-Francoise coordinatrices. La vie professionnelle: âge, expérience et santé à l'épreuve des conditions 

de travail. Toulouse: Octares, 2012. s. 21-30. ISBN 9782915346961 
63 OECD. Working Better with Age: France - Assessment and recommendations [online]. 2014, s. 1-3 [cit. 

2015-03-22]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/els/emp/Older%20Workers%20FRANCE_Assessment%20and%20main%20recom

mendations.pdf 
64 MOP. Rezoluce o statistice ekonomicky aktivního obyvatelstva, zaměstnanosti, nezaměstnanosti a 

podzaměstnanosti přijatá na 13. mezinárodní konferencí statistiků práce v říjnu 1982 [online]. 1982 [cit. 

2015-03-22]. Dostupné z: http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-

guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087481/lang-

-en/index.htm 

http://www.oecd.org/els/emp/Older%20Workers%20FRANCE_Assessment%20and%20main%20recommendations.pdf
http://www.oecd.org/els/emp/Older%20Workers%20FRANCE_Assessment%20and%20main%20recommendations.pdf
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087481/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087481/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_087481/lang--en/index.htm
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důvodů označit za nezaměstnané. Počet osob ve věku 55 až 64 let, kteří nejsou 

zaměstnaní ani v důchodu, byl ve Francii v roce 2012 pouze 4,4 %. Oproti tomu tvoří 

stejnou kategorii v zemích EU průměrně 8,1 % osob ve věku 55 až 64 let. Vysvětlení je 

jednoduché. Francouzi odcházejí brzy do penze a je zde pouze malé procento starších, 

kteří nejsou v důchodu a chtějí pracovat. Z toho pouhých 75 % lze označit jako 

nezaměstnané a zbylých 25 % starších osob je neaktivních (včetně hendikepovaných a 

dlouhodobě nemocných). 65 

 

4.1.  Zákonná věková hranice 

 

Ve Francii jsou rozlišovány tři zákonné věkové hranice pro odchod do důchodu, 

a to minimální (62 let), maximální (70 let) a věková hranice pro nárok na důchod v plné 

výši (pohyblivá, maximálně 67 let). 

Nejnižší věková hranice 62 let se uplatňuje u osob, které jsou narozeny po roce 

1955. Pro osoby narozené dříve se užije postupný přechod od 60 do 62 let. Pokud osoba 

přispívala po potřebnou dobu, má nárok na důchodové dávky v plné výši. Tato obecná 

kategorie upravuje tři režimy. Osoby zaměstnané a osoby samostatně výdělečně činné 

v soukromém sektoru, osoby vykonávající veřejnou službu a zvláštní režim pro vybraná 

odvětví. 

Zvýhodněny jsou osoby vykonávající veřejnou službu, a to zejména skupina 

označená jako aktivní („catégorie active“). Zaměstnanci řazení do této kategorie jsou 

vystaveni zvláštnímu riziku nebo výjimečné zátěži, která ospravedlňuje dřívější odchod 

do důchodu. Jednotlivé skupiny blíže specifikuje ministerská vyhláška.66 Jako příklad 

jednotlivých povolání uvádím státní zaměstnance (zaměstnance správy vězeňských 

zařízení, vychovatelé vykonávající ochranou výchovu mládeže, pomocní zdravotní 

                                                 
65 OECD. Working Better with Age: France - Assessment and recommendations [online]. 2014, s. 1-5 [cit. 

2015-03-22]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/els/emp/Older%20Workers%20FRANCE_Assessment%20and%20main%20recom

mendations.pdf 
66 Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la 

CNRACL : article 25-III 

http://www.oecd.org/els/emp/Older%20Workers%20FRANCE_Assessment%20and%20main%20recommendations.pdf
http://www.oecd.org/els/emp/Older%20Workers%20FRANCE_Assessment%20and%20main%20recommendations.pdf
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pracovníci ve vojenských nemocnicích apod.), zaměstnance územních samospráv 

(zaměstnanci správy podzemních kanalizací, profesionální hasiči, příslušníci obecní 

policie atd.) a pracovníky veřejné nemocniční služby (pomocní zdravotní pracovníci, 

kteří jsou v přímém a stálém kontaktu s nemocnými: zdravotní sestry, porodní 

asistentky, zaměstnaní v ústavním zdravotnickém zařízení atd.). Zaměstnanci narození 

před 1. červencem 1956 mohou odejít do důchodu v 55 letech; pro osoby narozené 

později se věková hranice postupně zvyšuje až na 57 let od roku 2017.67 

Druhá věková kategorie 67 let se vztahuje na pojištěnce, kteří nepřispívali po 

potřebnou dobu, aby měli nárok na důchod v 62 letech. Po dovršení 67 let tak dosáhnou 

na důchod v plné výši. I tato věková hranice byla zvýšena z 65 let o dva roky v rámci 

reformy v roce 2010. Pro určité skupiny osob byla ovšem ponechána nižší hranice 

(např. rodiče hendikepovaného dítěte, kteří o něj pečovali alespoň po dobu 30 

měsíců).68 

Poslední hranicí je odchod do důchodu v 70 letech. Zaměstnanec má právo 

setrvat v pracovním poměru, přestože mu již vznikl nárok na vyplácení důchodu v plné 

výši. Pracovníka ve věku 65 až 70 let nelze dokonce propustit proti jeho vůli. Až pokud 

zaměstnanec překročí věkovou hranici 70 let, zaměstnavatel má právo jej jednostranně 

propustit.69 Věková hranice 70 let se ovšem uplatní jen pro zaměstnance v soukromém 

sektoru, pro pracovníky veřejného sektoru stále platí věková hranice 67 let. 

Zvláštní přístup se uplatní u osob, které pracovaly po delší dobu (tzv. „Dispositif 

pour carrière longue“). Nicméně i v této kategorii došlo ke zpřísnění podmínek. Pro to, 

aby mohl pracovník odejít do důchodu v 58 letech, musí přispívat do systému 43 let a 6 

měsíců. Navíc na osoby, které začaly pracovat po dovršení 18 let, se toto zvýhodnění 

nevztahuje; jsou vyloučeny ex lege.70 

                                                 
67 Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites; Code des pensions civiles et 

militaires de retraite : article R4-1 
68 Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et 

portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant 

réforme des retraites 
69 Code du travail (modifié par Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 27): articles L1237-5, L1237-

6 et L1237-8 
70 DEL SOL, Marion. Le décret sur la retraite anticipée pour "carrière longue" : une vraie réforme... mais 

pas celle du retour à la retraite à 60 ans. Lexbase Hebdo - Edition Sociale. 2012, s.1009-1010. 
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4.2.  Reformy s dopadem na zaměstnávání starších osob 

 

Francie se stejně jako jiné státy snaží všemožnými prostředky udržet a 

stabilizovat svůj penzijní systém.71 V roce 2003 došlo v rámci reformy penzijního 

systému k prodloužení nutné doby pojištění pro nárok na starobní důchod v plné výši 

(ze 40 na 41 let a 8 měsíců)72. Další změny se týkaly politiky zaměstnanosti starších 

osob. Byla omezena možnost předčasného odchodu do důchodu [s výjimkou 

zaměstnanců pracujících po delší dobu („salariés ayant eu une carrière longue“)]73 a 

naopak finančně zvýhodněn souběh důchodu a zaměstnání. Tato reforma nicméně 

zvýšení zaměstnanosti seniorů nepřinesla.74 

Další změny přinesla reforma v roce 201075, která zohlednila kritiku 

francouzského penzijního systému ze strany Evropské unie. Hlavním bodem kritiky 

bylo nedostatečné uplatnění osob starších 55 let na trhu práce.76 

Prvním krokem bylo zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu z 60 na 62 

let, které vzbudilo velkou nelibost široké veřejnosti. Věková hranice 62 let je ovšem 

v porovnání s jinými zeměmi opravdu nízká. V posledním desetiletí většina ze zemí 

OECD zvýšila tuto věkovou hranici na 65 až 67 let a některé dokonce o víc.77 Ve 

Francii v roce 2011 muži průměrně odcházeli do důchodu ve věku 59,1 let a ženy 59,5 

let; oproti průměru zemí OECD, kde muži odcházeli do důchodu ve věku 63,9 let a ženy 

62,8.78 

                                                 
71 Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites 
72 OECD. France: La réforme des retraites de 2003. Economie générale et études prospectives [online]. 

OECD, 2010, s. 73 - 96 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/fr/sites/reussirlareforme/46252889.pdf 
73 Osoby, které začaly pracovat v rozmezí 14-16 let mohly odejít do důchodu dříve než v 60 letech. 

Reforma z roku 2010 rozšířila toto zvýhodnění i na osoby do 17 let. Viz dále. 
74 PALIER, Bruno. Réformer les retraites en France. French Politics, Culture & Society. 2003, 21(3), 

s.51-72.  
75 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites 
76 KERSCHEN, Nicole. Le réforme française des retraites de 2010 : un exemple d'européanisation des 

politiques sociales. Droit et Société, Editions juridiques associées, 2011, s. 87-108. 
77 OECD. Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators [online]. OECD, 2013, s. 23 [cit. 2015-

03-25]. Dostupné z:  http://www.oecd.org/pensions/public-pensions/OECDPensionsAtAGlance2013.pdf 
78 OECD. Working Better with Age: France - Assessment and recommendations [online]. 2014, s. 2 [cit. 

2015-03-22]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/fr/sites/reussirlareforme/46252889.pdf
http://www.oecd.org/pensions/public-pensions/OECDPensionsAtAGlance2013.pdf
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Je ovšem třeba podtrhnout nutnou dobu pojištění. Pro nárok na důchod v plné 

výši je pojištěnec ve Francii povinen přispívat do systému 41 let a 8 měsíců. Důchodová 

reforma z roku 2013 přinesla nové zvyšování potřebné doby pojištění (až na 43 let v 

roce 2025). Již stávající potřebná doba pojištění je přibližně o čtyři roky delší než 

v okolních zemích, vyvažuje tak nižší věkovou hranici pro odchod do důchodu.79 

Reforma v roce 2010 přinesla změnu i v oblasti zaměstnávání starších osob. 

Ustanovení, které omezovalo starší nezaměstnané osoby v možnosti hledat práci, bylo 

zrušeno. Od roku 1984 mohl být starší uchazeč o zaměstnání na vlastní žádost, a za 

současného splnění dalších podmínek, zproštěn povinnosti aktivně hledat zaměstnání. 

Požíval dispenzu z hledání zaměstnání („dispense de recherche d’emploi“). Z tohoto 

titulu nebyl již více považován za uchazeče o zaměstnání a nebyl ani takto evidován 

v registru nezaměstnaných („Pôle emploi“).80 V rámci reformy v roce 2010 byla 

příslušná ustanovení francouzského zákoníku práce zrušena. Nicméně pro osoby, které 

již požívaly práv plynoucích z tohoto dispenzu, se nic nemění.81 

Reforma z roku 2010 zrušila kritizovanou státní podporu specifického 

předčasného odchodu do důchodu. Francie se  v 60. letech potýkala s vysokou 

nezaměstnaností mladých, a proto vláda v roce 1972 vláda přišla s řešením, které 

spočívalo v získání volných pracovních míst díky podporovanému odchodu starších 

pracovníků. Stát garantoval staršímu pracovníku určitý příjem až do dosažení 

důchodového věku, pokud na jeho místo přijal zaměstnavatel mladého zaměstnance. 

Nejprve se jednalo o zaměstnance starší 60 let, od roku 1980 starší 55 let a po roce 1986 

se věk ustálil na 57 letech. Tento systém byl extrémně finančně náročný.82 

Od roku 2010 zaměstnavatel s více než 50 zaměstnanci musí povinně adaptovat 

do své firemní politiky požadavky uvedené v akčním plánu pro starší pracovníky 

                                                                                                                                               
http://www.oecd.org/els/emp/Older%20Workers%20FRANCE_Assessment%20and%20main%20recom

mendations.pdf 
79 Pro srovnání činí potřebná doba pojištění 30 let ve Velké Británii a 35 let v Německu, Španělsku, 

České republice či v Belgii. In: OECD. Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators [online]. 

OECD, 2013, s. 29-37 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.oecd.org/pensions/public-

pensions/OECDPensionsAtAGlance2013.pdf 
80 DARES. La dispense de recherche d’emploi en 2009 et 2010 : en baisse continue [online]. 2012, n. 37, 

s. 2 [cit. 2015-03-22]. Dostupné z: http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2011-037_v2.pdf 
81 Loi n° 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi 
82 BAUDOINE, Maryline. La préretraite. Insee premiere [online]. 1996, n. 484, s. 1 [cit. 2015-05-20]. 

Dostupné z: http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ip484.pdf 
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(„accords et plans d´action seniors“). Pokud tak neučiní, může mu být uložena finanční 

pokuta.  Výše pokuty činí 1 % souhrnu mezd všech zaměstnanců.83  

K velkým změnám došlo v soukromém sektoru, kde byla stanovena ochranná 

lhůta pro pracovníky ve věku 65 až 70 let. Zaměstnavatel nemůže tyto zaměstnance 

propustit bez jejich souhlasu. Smí tak učinit až po dovršení zaměstnancových 70 let. 

Stát si od této změny nemohl slibovat nic jiného, než že společnosti budou ještě 

neochotněji zaměstnávat starší pracovníky. Místo koncepční změny se pouze přišily 

záplaty, jejichž náklady nesou zaměstnavatelé. Logiku opatření navíc narušuje zvýšená 

tendence zaměstnavatelů propustit zaměstnance preventivně. 

Reforma v roce 2013 prodloužila potřebnou dobu pojištění tak, že každé tři roky 

se bude zvyšovat o jeden trimestr až do výše 43 let pro rok 2035. Reforma zohlednila 

také obtížnost některých prací. Od roku 2015 je každému zaměstnanci soukromého 

sektoru, který je vystaven některému z rizikových faktorů, zřízeno tzv. „osobní konto 

ochrany před obtížností práce“ („compte personnel de prévention de la pénibilité“).84 

Zaměstnanci je tak za každé registrované čtvrtletí expozice připsán na účet jeden bod, 

popř. dva body v případě souběhu více rizikových faktorů. Po dosažení 10 bodů vzniká 

zaměstnanci nárok na některou z výhod, např. na zvýšení doby pojištění, které umožní 

dřívější odchod do důchodu (maximálně o 2 roky před minimálním věkem). 85 

 

4.3.  Snaha o řešení protichůdných požadavků 

 

Mezioborová národní dohoda ze 13. října 2005 („Accord National 

Interprofessionnel“)86, která byla výsledkem jednání mezi odbory a francouzskou 

vládou, uvedla jako svůj hlavní záměr udržení starších pracovníků v zaměstnání a jejich 

                                                 
83 Décret n° 2009-560 relatif au contenu et à la validation des accords et plans d’action en faveur de 

l’emploi des salariés âgés 
84 Ministère des Affaires Sociales et de la Santé. Réforme des retraites : les points clés à retenir [online]. 

2013 [cit. 2015-05-20]. Dostupné z: http://socialsante.gouv.fr/reforme-des-retraites,2780/le-journal-de-la-

reforme,2793/actualites-de-lareforme,2794/18-12-reforme-des-retraites-les,16827.html 
85 VUPSV. Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa [online]. 2013, s. 16 [cit. 2015-05-

20]. Dostupné z: http://www.vupsv.cz/sites/File/prispevky/duchodove_reformy-2013-12.pdf 
86 L'Accord national interprofessionnel z 5. dubna 2005 týkající se dohody o osobní rekvalifikaci („relatif 

à la convention de reclassement personnalisé“). 

http://socialsante.gouv.fr/reforme-des-retraites,2780/le-journal-de-la-reforme,2793/actualites-de-lareforme,2794/18-12-reforme-des-retraites-les,16827.html
http://socialsante.gouv.fr/reforme-des-retraites,2780/le-journal-de-la-reforme,2793/actualites-de-lareforme,2794/18-12-reforme-des-retraites-les,16827.html
http://www.vupsv.cz/sites/File/prispevky/duchodove_reformy-2013-12.pdf
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návrat do pracovního poměru. Dohoda se týkala i zlepšení pracovních podmínek a 

individuálního přizpůsobení pracovní doby s ohledem na pracovní pozici i pracovní 

způsobilost jedince. V návaznosti na tuto dohodu ministr práce předložil akční plán 

(„Plan d’action concerté pour l'emploi des seniors 2006-2010“)87 pro období let 2006-

2010, který konkretizoval pracovní podmínky starších pracovníků. 88 

Akční plán vymezil pět požadavků, které mají přispět jak k lepší 

zaměstnatelnosti starších osob, tak k prohloubení jejich profesních dovedností a k jejich 

konkurenceschopnosti. První se týká zvýšení sociálního zastoupení starších osob; 

zaměstnavatelé mají být upozorněni na výhody řízení společnosti s ohledem na věk, 

schopnosti a potenciál pracovníků („age management“, „la gestion des âges“). 

Druhý požadavek klade důraz na udržení starších zaměstnanců v pracovním 

procesu; mimo jiné zavedením tzv. pohovorů o druhé části kariéry („les entretiens de 

deuxième partie de carrière“) a bilanci kompetencí („les bilans de compétence“).  Další 

nástroje jsou zaměřeny na profesní vzdělávání starších pracovníků: validace vzdělání 

získaného ze zkušeností („la validation des acquis de l’expérience“), osobní právo na 

vzdělávání („droit individuel à la formation“) a tzv. profesionalizační období („périodes 

de professionnalisation“)89. Tyto zvláštnosti jsou vysvětleny níže v kapitole 4.4. 

Nápomocným opatřením k dosažení druhého cíle je vytvoření dohod o plánování 

v oblasti zaměstnávání a kompetencí zvláště v menších a středních podnicích. 

V neposlední řadě akční plán pro starší pracovníky zdůrazňuje nutnost omezení 

předčasného ukončení pracovní činnosti pomocí dohody, které uzavírali zaměstnanci se 

zaměstnavateli. 

Třetí požadavek se týká zjednodušení návratu starších osob do zaměstnání; za 

současného odmítnutí diskriminace z důvodu věku během přijímání na pracovní pozici. 

Pro dosažení tohoto cíle se jako nutné jevilo zrušení opatření, tzv. příspěvku Delalande 

                                                 
87 Assises régionales. Notre avenir se construit à tout âge [online]. 2007, s. 1-3 [cit. 2015-05-20]. 

Dostupné z: http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/actes_assises_regionales_seniors_V4.pdf 
88 DARES. Emploi des seniors. Synthèse des principales données sur l’emploi des seniors [online]. 

DARES Document d’études, 2011, n. 164, s. 50 [cit. 2015-05-20].  Dostupné z: http://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/DE164_Emploi_seniors-280911.pdf 
89 AMAUGER-LATTES, Marie-Cécile a DESBARATS, Isabelle. Droit de l'emploi des seniors. Paris: 

Lamy, 2011, s. 148. ISBN 9782721214652.  

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/actes_assises_regionales_seniors_V4.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/DE164_Emploi_seniors-280911.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/DE164_Emploi_seniors-280911.pdf
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(„contribution  Delalande“). Tento příspěvek byl uzákoněn v roce 1987 jako reakce na 

vlnu propouštění starších pracovníků. Zaměstnavatelé byli nuceni zaplatit speciální 

příspěvek do systému pojištění nezaměstnanosti, pokud propustili pracovníka staršího 

50 let. Částka nebyla zanedbatelná. Odpovídala výši jednoho až šesti měsíců hrubé 

mzdy propuštěného pracovníka.90 Není divu, že takové opatření fungovalo jako závažná 

překážka pro zaměstnávání starších pracovníků. 

Čtvrtý požadavek reaguje na oblast ukončení pracovní kariéry. Opatření jsou 

zaměřena především na vzdělávání na pracovištích o postupném odchodu do důchodu. 

Tohoto cíle má být dosaženo i díky motivačnímu zvyšování důchodu („surcote“) 

v případě odložení odchodu do důchodu. Strany se dohodly i na liberalizaci podmínek 

souběžného zaměstnání a pobírání důchodu („cumul emploi-retraite“). 

Za páté národní akční plán požaduje provedení požadavků do francouzské 

legislativy za současného tripartitního dohledu. 

Národní akční plán tak zavedl do francouzské politiky zaměstnávání seniorů 

nové prvky. Předně se jednalo o pohovory o druhé části kariéry, upřesnění osobního 

práva na vzdělávání a institutu období profesionalizace, validace vzdělání získaného ze 

zkušeností a urychlení procesu bilance kompetencí.91 

Dne 11. ledna 2013 byla mezi zaměstnavatelskými organizacemi a odbory 

uzavřena nová Mezioborová národní dohoda („Accord national interprofessionnel“)92, 

která vzbudila velkou vlnu reakcí. Zásadně totiž změnila oblast pracovního práva. 

Dohoda byla po půl roce promítnuta do zákona o ochraně zaměstnanosti ze dne 14. 6. 

2013.93 

Navazující novela se zaměřila na kolektivní i individuální práva zaměstnanců. 

Změny s nepřímým dopadem na zaměstnávání starších pracovníků se týkaly profesního 

                                                 
90 BEHAGHEL, Luc; Crépon, Bruno, SÉDILLOT, Béatrice. Contribution Delalande et transitions sur le 

marché du tratil. Économique et statistice, 2004, n. 372. 
91 DARES. Emploi des seniors. Synthèse des principales données sur l’emploi des seniors [online]. 

DARES Document d’études, 2011, n. 164, 48-50 [cit. 2015-05-20]. Dostupné z: http://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/DE164_Emploi_seniors-280911.pdf 
92 Accord National Interprofessionnel du 11 Janvier 2013 "Pour un nouveau modèle économique et social 

au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours 

professionnels des salariés" 
93 Loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 (n°2013-205) 

http://www.medef.com/fileadmin/www.medef.fr/documents/Negociations/ANI_compe__titivite___des_entreprises_et_se__curisation_de_l_emploi_et_des_parcours_professionnels.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/DE164_Emploi_seniors-280911.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/DE164_Emploi_seniors-280911.pdf
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vzdělávání a zlepšení podmínek práce na zkrácený úvazek; právo na profesní 

vzdělávání a vytvoření institutu osobního účtu vzdělávání („Compte personnel de 

Formation“); zvýhodnění práce na částečný úvazek.94 V roce 2013 pak byla představena 

tzv. smlouva mezi generacemi („contrat de génération), která motivuje zaměstnavatele 

zaměstnávat jak mladší, tak starší pracovníky.95 

 

4.4.  Jednotlivá opatření upravující zvláštní podmínky pro starší 

pracovníky 

 

 Většina nástrojů, které se používají pro zvýšení zaměstnanosti starších osob, 

vznikla či byla měněna v návaznosti na tripartitní dohody. Instituty se z velké části 

týkají vzdělávání pracovníků, jiné zase finančně motivují zaměstnavatele k nabírání 

nových zaměstnanců nebo udržování stávajícího pracovního poměru. 

 

4.4.1. Smlouva o profesionalizaci 

 

Začátkem 80. let vlády postupně vytvořily tzv. zvláštní smlouvy o zaměstnání, 

které odpovídaly státní politice zaměstnanosti. Ty poskytovaly finanční výhody 

podnikům, které přijímali určité skupiny žadatelů o zaměstnání. Mnohé smlouvy jsou v 

platnosti dodnes. 

Od roku 2008 je v platnosti smlouva o profesionalizaci pro dospělé („contrat de 

professionnalisation adulte“).96 Zaměstnavatelé jsou motivováni finančními i jinými 

výhodami za každého zaměstnance staršího 45 let přijatého do zaměstnání na základě 

smlouvy o profesionalizaci. Tento druh smlouvy zaměstnavatelům umožňuje získat 

                                                 
94 BORDIER, Guillaume. A revolution in French employment law? The Lawyer. 5. 12. 2013, s. 1. 
95 La loi du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération, publiée au JO du 3 mars 2013 
96 articles L. 6325-1 et L. 6325-5 du code du travail, 
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nového kvalifikovaného zaměstnance. Rekvalifikační plán se řídí uzavřenou profesní 

smlouvou.97  

Smlouva o profesionalizaci může být uzavřena na dobu neurčitou či na dobu 

určitou (6 měsíců až 1 rok). Doba profesionalizace je stanovena na minimálně 150 

hodin a činnosti jsou vykonávány v rámci pracovní doby. 

Zaměstnavateli plynou z uzavření smlouvy o profesionalizaci nemalé výhody; 

není povinen za takového zaměstnance platit povinné odvody zaměstnavatelů 

(„cotisations patronales d’assurances sociales“). Tato výjimka platí po dobu účinnosti 

smlouvy o profesionalizaci (pro smlouvy na dobu určitou) nebo po dobu 

profesionalizace pracovníka (pro smlouvy na dobu neurčitou). Nicméně zaměstnavateli 

může být tato výhoda odňata, pokud nedodržuje své povinnosti. Navíc, pokud se 

jednalo o osobu vedenou ve státní evidenci jako nezaměstnanou, je zaměstnavateli 

vyplacena postupně částka 2 000 eur coby paušální podpora zaměstnavatele („une aide 

forfaitaire à l’employeur“). Poslední výhodou je vyplacení částky 2 000 eur za každého 

nového zaměstnance staršího 45 let, jehož pracovní poměr se řídí smlouvou o 

profesionalizaci. Nad to všechny tyto tři finanční výhody jsou uplatňovány 

kumulativně.98 

Tímto ovšem pomoc zaměstnavatelům nekončí, státem pověřená příspěvková 

organizace OPCA („Organisme Paritaire Collecteur Agréé“) se podílí na nákladech na 

profesionalizaci zaměstnance.99 

 

4.4.2. Bilance kompetencí 

 

Oblasti profesního vzdělávání se týkají i další opatření zaměřená na osoby, které 

pracují po 20 let nebo dosáhly věku 45 let. Zaměstnanci mají nárok na provedení 

bilance kompetencí („bilan de compétences“) za předpokladu, že pracují u téhož 

zaměstnavatele alespoň jeden rok. Podstata tohoto nástroje spočívá v určení 

                                                 
97 Décret n° 2011-524 du 16 mai 2011 
98 Tamtéž. 
99 OPCA. Contrat de professionnalisation [online]. OPCA, 2013, s. 2 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: 

http://www.opca3plus.fr/files/5058861032f99.pdf 

http://www.opca3plus.fr/files/5058861032f99.pdf
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zaměstnancových kompetencí, schopností a motivace stejně jako ve stanovení dalšího 

vhodného.100 

 

4.4.3. Období profesionalizace 

 

Období profesionalizace („période de professionnalisation“) je dalším příkladem 

profesního institutu, který si klade za cíl teoretické i praktické vzdělávání zaměstnanců. 

Jeho úkolem je především motivovat zaměstnance, aby dbali na profesní růst a mohli 

tak být i ve vyšším věku konkurenceschopní. Národní paritní komisí pro zaměstnání 

(„Commission paritaire nationale de l’emploi“ – CPNE) umožňuje zaměstnancům 

získat diplom nebo titul profesní kvalifikace v daném oboru, nebo profesní kvalifikaci 

uznávanou v klasifikaci odvětvové kolektivní smlouvy.101 

 

4.4.4. Validace vzdělání získaného ze zkušeností 

 

Validace vzdělání získaného ze zkušeností („la validation des acquis de 

l’expérience“) je opatřením, které umožňuje každé osobě, bez ohledu na její věk a 

dosaženou výši vzdělání, získat profesní certifikát („certification professionnelle“)102 na 

základě nabytých zkušeností. Institut lze využít od roku 2002 a je upraven v zákoníku 

práce.103 Národní rejstřík profesních certifikátů („national des certifications 

professionnelles“; RNCP) obsahuje celou škálu diplomů a certifikátů, které kandidát 

může získat. Jedinou podmínkou jsou tři roky zkušeností v příslušném oboru. Zájemce 

musí vyplnit podrobný formulář týkající se jeho profesních zkušeností a získaných 

dovedností a uvést, který certifikát chce získat. Dostaví se před komisi, která rozhodne, 

                                                 
100 MOHAND, Renaï. L'ABC de la VAE. Toulouse: ERES, 2009, s. 82-89. DOI : 

10.3917/eres.bouti.2009.01.0087. 
101 KONOPÁSKOVÁ, Anna. Odborné vzdělávání ve Francii. Zpravodaj Národního ústavu odborného 

vzdělávání [online]. 2009, s. 5-12 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: 

http://www.nuov.cz/uploads/Periodika/ZPRAVODAJ/2009/Zp0911pIIIa.pdf 
102 BUREAU, Marie-Christine a Carole TUCHSZIRER. La validation des acquis de l’expérience est-elle 

un moyen de reconnaissance du travail ? Sociologie du Travail [online]. 2010, 52(1): 55-70 [cit. 2015-06-

25]. DOI: 10.1016/j.soctra.2009.12.012. 
103 JORF n°0055 du 6 mars 2014 page 4848, LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation 

professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale 

http://www.nuov.cz/uploads/Periodika/ZPRAVODAJ/2009/Zp0911pIIIa.pdf
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zda zájemci požadovaný diplom či certifikát vydá. Z možnosti získat uznání zkušeností 

nejsou vyloučeny ani osoby samostatně výdělečně činné, uchazeči o zaměstnání, 

funkcionáři odborů či dobrovolníci. 

 

4.4.5. Osobní dovolená na vzdělávání 

 

Osobní dovolená na vzdělávání („Congé individuel de formation“ – CIF)104 

spočívá v právu přerušit dočasně zaměstnání pro účely vzdělávání. Pokud zaměstnanec 

splní zákonné podmínky, může nastoupit na dovolenou, ať už je zaměstnán 

v jakémkoliv odvětví. Tento institut umožňuje vzdělávací volno, které může trvat 

maximálně jeden rok (v případě zaměstnání na poloviční úvazek se bude jednat o 1 200 

hodin). Vzdělávání není omezeno jen na oblast úzce spjatou s danou profesí, ale lze se 

věnovat i přípravě na složení zkoušky ve škole. Jednou z podmínek je, že zájemce musí 

být zaměstnán u zaměstnavatele nejméně 24 po sobě jdoucích měsíců (s určitými 

výjimkami). Dále musí být dodržována minimální doba mezi dvěma dovolenými pro 

účely vzdělávání; liší se podle délky volna (6 měsíců až 6 let). 

Pokud zaměstnanec splnil všechny podmínky a dodržel zvláštní proceduru 

podání žádosti, zaměstnavatel nemůže nijak nástupu na osobní dovolenou pro 

vzdělávání zabránit. Může ovšem oddálit začátek dovolená a to pouze ze dvou 

taxativních důvodů: z provozních důvodů a pro souběžné osobní vzdělávací dovolené. 

Provozní důvody musejí být oznámeny 30 dní před tím, než zaměstnanec o 

dovolenou požádal. V případě sporu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem rozhodne 

inspektor práce. Zaměstnavatel může takto oddálit pracovníkův nástup na dovolenou 

maximálně o devět měsíců. 

V případě, že více zaměstnanců požádá o osobní dovolenou pro vzdělávání, 

zaměstnavatel jim dovolenou uděluje v pořadí na základě zákonných kritérií. 

                                                 
104 KONOPÁSKOVÁ, Anna. Odborné vzdělávání ve Francii: není všechno růžové. Zpravodaj Národního 

ústavu odborného vzdělávání [online]. 2003, n. 11, s. 8-12 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: 

http://www.nuv.cz/uploads/Periodika/ZPRAVODAJ/2003/Zp0311a.pdf 

http://www.nuv.cz/uploads/Periodika/ZPRAVODAJ/2003/Zp0311a.pdf
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Systém osobních dovolených pro vzdělávání je financován státními 

příspěvkovými organizacemi a fondy („Organisme Paritaire Collecteur Agréé“, „Fonds 

de gestion du CIF“).105 

 

4.4.6. Osobní právo na vzdělávání 

 

Zaměstnatelnost pracovníků se vyznačuje dvěma aspekty. Jednak se jedná o 

nutnost zaměstnavatele se přizpůsobit vývoji a v jeho důsledku pak nahlížet 

z dlouhodobého hlediska na řízení lidských zdrojů a na druhé straně jsou zaměstnanci 

povinni (na základě pracovní smlouvy) se ve svém oboru vzdělávat. Sankcí může být 

výtka nedostatečné odbornosti zaměstnance.106 Vzdělávání zaměstnanců je jeden z mála 

požadavků, na kterém se shodnou všechny tři aktéři, stát, zaměstnanci i zaměstnavatelé, 

kteří se střetávají v této oblasti. Jsou ovšem požadavky zaměstnavatelů na dovednosti 

zaměstnanců, jejich flexibilitu a zaměstnatelnost opravdu tím, co si od profesního 

vzdělávání slibují zaměstnanci? 107 Na základě podobných úvah se v roce 2004 ve 

Francii zrodil institut osobního práva na vzdělávání („droit individuel à la 

formation“).108 Osobní právo na vzdělávání se od roku 2007 týká i pracovníků 

veřejného sektoru.109 

 

4.4.7. Osobní účet vzdělávání 

 

Institut osobního práva na vzdělávání byl zrušen k 1. lednu 2015 a nahrazen tzv. 

Osobním účtem vzdělávání („Compte personnel de Formation“). Zápis do osobního 

účtu vzdělávání je platný po celou kariéru dané osoby, a to až do odchodu do penze, bez 

ohledu na druh pracovního poměru (na dobu určitou či neurčitou). Navíc se nevztahuje 

                                                 
105 DIVAY, Sophie; PEREZ, Coralie. Conseiller les actifs en transition sur le marché du travail. 

SociologieS [online]. 3. 2. 2010 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://sociologies.revues.org/3068 
106 Tamtéž. 
107 JORF n°105 du 5 mai 2004, LOI n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle 

tout au long de la vie et au dialogue social 
108 AISSA, Hazem Ben. Le droit individuel de formation : un nouveau dispositif de régulation ? Revue 

Sciences de Gestion. 2010, n. 73, s. 95-115. 
109 Tamtéž. 

http://sociologies.revues.org/3068
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pouze na zaměstnance, ale týká se i uchazečů o zaměstnání. Počet hodin určených na 

vzdělávání se odvíjí od pracovní doby (plný či zkrácený úvazek). 

Osobní účet vzdělávání funguje obdobně jako institut osobního práva na 

vzdělávání. Rozdíl spočívá v tom, že osobní účet není limitován pouze na zaměstnance, 

ale týká se i dalších osob, jak je uvedeno výše. Navíc v rámci osobního práva na 

vzdělávání měl zaměstnanec nárok na 120 hodin vzdělávání během šesti let; osobní účet 

vzdělávání je omezen na 150 hodin během osmi let. Oproti osobnímu právu na 

vzdělávání se osobní účet vzdělávání zachovává po celý profesní život až do odchodu 

do důchodu. 

 

4.4.8. Pohovor týkající se druhé části kariéry 

 

Pohovor týkající se druhé části kariéry („entretien de deuxième partie de 

carrière“) mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem spočívá ve vytyčení cílů pro 

nadcházející pracovní období pracovníka. Podstatou pohovoru je upřesnění průběhu 

druhé části pracovního života a to včetně předpokládaných změn pracovní pozice 

zaměstnance v rámci podniku. Součástí je i možnost profesního vzdělávání a zlepšení 

pracovních podmínek. Stranou nezůstává ani plánování doby odchodu do důchodu a 

upozornění na možnost postupného odchodu do důchodu či prémie při odložení 

odchodu do důchodu. Pohovor je povinný jen v podnicích, které zaměstnávají více než 

50 pracovníků. Koná se s každým zaměstnancem, který dovrší věk 45 let a zároveň u 

zaměstnavatele pracuje minimálně po dva roky. Pohovor se opakuje periodicky každých 

pět let. 

 

4.4.9. Smlouva mezi generacemi 

 

 Nový institut byl zaveden v roce 2013 jako opatření provádějící Mezioborovou 

národní dohodu z roku 2013. Smlouva mezi generacemi („contrat de génération"), 

reaguje na nezaměstnanost mladších a starších pracovníků. Podmínky se liší podle 

velikosti podniku. Zaměstnavatel s méně než 50 zaměstnanci, který uzavře tuto smlouvu 
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a přijme dotyčného pracovníka, nemá povinnost vypracovávat kolektivní smlouvu nebo 

akční plán. Střední podniky, od 50 do 299 zaměstnanců, které uzavřely smlouvu mezi 

generacemi, jsou povinni sjednat kolektivní smlouvu i akční plán pro starší pracovníky. 

Velké podniky s více než 300 zaměstnanci se nemohou ucházet o tuto finanční podporu. 

Musejí ale přijmout buď mezigenerační dohodu, či akční plán pod hrozbou 1 % sankce 

z mezd. Účelem však není zaměstnavatele pokutovat, ale motivovat je k vytvoření 

plánu, a sankce tak mají spíš „motivační“ funkci. 

 Pro získání finanční podpory musí zaměstnavatel udržet v pracovním poměru 

pracovníka staršího 57 let nebo zaměstnat osobu starší 55 let. Druhou možností je 

zaměstnat mladšího pracovníka. 

 Státní finanční pomoc, co by motivace na uzavření mezigenerační smlouvy, činí 

4 000 € na rok a je vyplácena maximálně po dobu tří let. Jestliže tyto podniky uzavřou 

mezigenerační smlouvu se starším pracovníkem a ještě zaměstnají člověka mladšího 26 

let (nebo člověka do 30 let v případě např. osoby se zdravotním postižením), budou mít 

nárok na zvýšenou finanční pomoc (8 000 €). 

 

4.4.10. Smlouva na dobu určitou pro starší pracovníky 

 

Mezioborová národní dohoda z roku 2005 počítala se zvláštním druhem 

pracovní smlouvy na dobu určitou pro starší pracovníky („contrat à durée déterminée 

senior“), požadavky byly do zákoníku práce promítnuty v srpnu 2006.110 Pracovní 

smlouva na dobu určitou určená pro osoby vyššího věku usnadňuje starším 

pracovníkům znovu nalézt zaměstnání. Je totiž flexibilnější než klasická pracovní 

smlouva na dobu určitou (není zde např. karenční doba mezi jednotlivými smlouvami). 

Starším osobám pak slouží k tomu, aby díky ní splnily potřebnou dobu pojištění. Od 

běžné smlouvy na dobu určitou se liší svou délku (maximálně na 18 měsíců) a také 

podmínkami, za kterých je možné ji uzavřít. Zájemcem musí být osoba starší 57 let, 

která je více než 3 měsíce registrovaná jako uchazeč o práci. S týmž zaměstnavatelem ji 

                                                 
110 Décret n° 2006-1070 du 28 août 2006 (JO du 29) 
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lze uzavřít jen dvakrát po sobě (maximálně na 36 měsíců). Zvláštní podmínky se uplatní 

v zemědělství. Nejedná se ovšem o nástroj pozitivní diskriminace, naopak starší 

zaměstnanci jsou chráněni méně a stávají se tak skupinou, kterou je snazší zaměstnat.111 

4.5.  Oddálení odchodu starších osob z pracovního trhu 

 

Umožnění starším osobám co nejdelší setrvání na trhu práce je jeden z hlavních 

požadavků a doporučení Madridského akčního plánu. Ve Francii přicházejí v úvahu tři 

možnosti: 

 

4.5.1. Zvyšování důchodu pracovní činností po dosažení důchodového věku 

 

Pokud si zaměstnanec vybere pozdější odchod do důchodu než ten, kdy mu 

vznikl nárok na důchodové dávky, tak se mu výše důchodového plnění postupně 

zvyšuje („surcote“). Za každé čtvrtletí, za které bylo zaplaceno pojistné od 1. ledna 

2009, se důchod zvyšuje o 1,25 %.112  

 

4.5.2. Postupný odchod do důchodu 

 

K usnadnění přechodu ze zaměstnání do starobního důchodu slouží postupný 

odchod do důchodu („retraite progressive“). Tento institut byl proveden do francouzské 

legislativy v roce 2003. Zájemce musí splnit několik podmínek. Nejprve se jedná o 

potřebnou dobu pojištění, která byla díky národnímu akčnímu plánu z roku 2005 

                                                 
111 GONZALEZ, Amélie. L’emploi des seniors: un pretexte pour une critique de la discrimination 

positive. Revue européenne du droit social [online]. 2011, 10 (1), s. 10-15 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: 

http://www.revueeuropeenne-du-droitsocial.ro/reviste/nr10/nr10.pdf#page=10 
112 STERDYNIAK, Henri. Retraites: à la recherche de solutions miracles. Revue de de l'OFCE [online]. 

2009, č. 10, s. 109-140 15 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2009-2-

page-109.htm 

http://www.revueeuropeenne-du-droitsocial.ro/reviste/nr10/nr10.pdf#page=10
http://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2009-2-page-109.htm
http://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2009-2-page-109.htm
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snížena ze 160 na 150 trimestrů.113 Dále se možnost týká pouze zaměstnanců, kteří 

zároveň dosáhli zákonného důchodového věku sníženého o dva roky. Věková hranice 

nesmí být ve výsledku nižší než 60 let. 

Zájemcům je pak umožněno pracovat na 40 – 80 % úvazek a zároveň pobírat 

část svého starobního důchodu. Podíl vypláceného starobního důchodu závisí na 

velikosti pracovního úvazku. Zaměstnanec, který pracuje na 70% úvazek, tak bude 

pobírat 30 % důchodové dávky, na kterou má nárok. Po celou dobu práce na zkrácený 

úvazek platí pracovník i nadále příspěvky na důchodové pojištění s tím, že má možnost 

doplácet příspěvky odpovídající odvodům v případě plného pracovního úvazku.114 

 

4.5.3. Souběh zaměstnání se starobním důchodem 

 

Starobní důchod může být kumulován s příjmem z pracovní činnosti bez 

omezení od dosažení zákonného důchodového věku v případě, že pojištěnec splnil 

podmínku potřebné doby pojištění („cumul emploi-retraite“). Tento institut byl 

promítnut do francouzského systému v roce 1982. Přestože již uplynulo více než 30 let, 

stále je založen na principu, že pojištěnec musí nejprve ukončit pracovní činnost, aby 

mohl požádat o přiznání důchodu, a teprve po té smí souběžně vykonávat jiné 

zaměstnání a zároveň pobírat důchod.115 Legislativa týkající se souběhu zaměstnání se 

starobním důchodem byla často měněna a postupně liberalizována.116 Do roku 2006 

součet mzdy a základního a doplňkového důchodu pojištěnce nesměl přesáhnout výši 

jeho poslední mzdy (vypočítanou jako průměr za poslední 3 měsíce pracovní činnosti). 

                                                 
113 DARES. Emploi des seniors. Synthèse des principales données sur l’emploi des seniors [online]. 

DARES Document d’études, 2011, n. 164, s. 49 [cit. 2015-05-20].  Dostupné z: http://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/DE164_Emploi_seniors-280911.pdf 
114 Tamtéž. 
115 Ministère de l'emploi et de la solidarité. Le cumul emploi-retraite : plus fréquent chez les hommes de 

moins de 60 ans [online]. Etudes et résultats, 1999, n. 14, s. 3-5 [cit. 2015-05-20]. Dostupné z: 

https://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/13033/1/er014.pdf 
116 CHAMPEAUX, Françoise. Les conditions du cumul emploi-retraite libéralisé. Semaine sociale Lamy 

[online]. 2009, n. 1390, s. 3 [cit. 2015-05-20]. Dostupné z: http://www.wk-

rh.fr/actualites/upload/SSL_p2-3.pdf 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/DE164_Emploi_seniors-280911.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/DE164_Emploi_seniors-280911.pdf
https://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/13033/1/er014.pdf
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/SSL_p2-3.pdf
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/SSL_p2-3.pdf
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Plošné nastavení maximálního výdělku nemotivovalo osoby, které dříve pobíraly 

nízkou mzdu. V roce 2006 tak byla stanovena dolní hranice výdělku jako 1,6 násobek 

minimální mzdy („salaire minimum interprofessionnel de croissance“). Navíc před 

opětovným zaměstnáním u posledního zaměstnavatele musela uplynout karenční doba 6 

měsíců. K 1. lednu 2010 došlo k úplné liberalizaci a již neplatí omezení maximálního 

výdělku ani karenční doba.117 

4.6.  Shrnutí francouzského systému 

 

Francie dlouhodobě vykazuje nízkou zaměstnanost starších osob. Nejnovější 

zpráva francouzského Poradního sboru pro důchodový systém („Conseil d'orientation 

des retraites“)118 dokonce poukázala na klesající tendenci počtu zaměstnaných osob ve 

Francii starších 60 let.119 

Francie v posledních letech několikrát měnila svůj důchodový systém i zákony 

v oblasti pracovního práva. Věková hranice pro odchod do důchodu je i nadále nižší než 

ta, která je potřebná pro odchod do penze v ostatních státech Evropské unie. Ovšem ve 

spojení se zvýšením potřebné doby pojištění je již věk odchodu do důchodu 

srovnatelný. Můžeme jen spekulovat, že francouzská vláda neměla v roce 2010 dost 

odvahy k tomu, aby zvýšila věkovou hranici nezbytnou pro odchod do důchodu o více 

než dva roky. 

                                                 
117 DARES. Emploi des seniors. Synthèse des principales données sur l’emploi des seniors [online]. 

DARES Document d’études, 2011, n. 164 [cit. 2015-05-20].  Dostupné z: http://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/DE164_Emploi_seniors-280911.pdf 
118 COR. Retraites: Perspectives 2020, 2040 et 2060 : Onzième rapport du Conseil d’orientation des 

retraites [online]. COR, 2012, s. 12 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.cor-

retraites.fr/IMG/pdf/doc-1883.pdf 
119 AUBERT, Patrick; DUC, Cindy; DUCOUDRÉ, Bruno. French Retirement Reforms and 

Intragenerational Equity in Retirement Duration. De Economist [online]. 2013, 161(3): 277-305 [cit. 

2015-06-26]. DOI: 10.1007/s10645-013-9212-6. 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/DE164_Emploi_seniors-280911.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/DE164_Emploi_seniors-280911.pdf
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-1883.pdf
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-1883.pdf
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Zároveň podle statistik Eurostatu Francie vydává na starobní důchody vůbec 

nejvíc finančních prostředků v poměru na HDP z celé Evropské unie (12, 3 % HDP 

k roku 2012);  výdaje států EU činí v průměru 9, 8 % HDP.120 

Výdaje na důchody v závislosti na HDP 

 

                                                 
120 EUROSTAT. Expenditures on pensions. [online]. 30. 1. 2015 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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Francouzský systém je velmi specifický. Neodvolává se na doporučení ani akční 

plány OSN, nýbrž vychází z tripartitních dohod. Zásadní roli tradičně hrají odbory 

zaměstnanců, ale prosazují se i organizace zaměstnavatelů. Mezi nimi stojí vláda. Když 

se mají dohodnout tři rovnocenní aktéři s naprosto odlišnými požadavky, je opravdu 

těžké zformovat politiku přístupu ke starším osobám, která by vedla k jasnému a 

dlouhodobému cíli. Nalezneme zde příklady, které skutečně vedou ke 

konkurenceschopnosti starších pracovníků (např. oblast vzdělávání), ale i opatření, která 

je naopak znevýhodňují při hledání zaměstnání. Příkladem absurdního opatření je 

nemožnost propustit zaměstnance ve věku 65 až 70 let bez jeho souhlasu. 

Naopak pozitivně hodnotím vzdělávání zaměstnanců, které z velké části 

financuje stát. Zaměstnanci mají nárok na určitý počet hodin vzdělávání, na osobní 

dovolenou na vzdělávání. Zajímavým nástrojem je i pohovor týkající se druhé části 

kariéry. Umožňuje zhodnotit pracovní schopnosti i aspirace zaměstnance a dává tak 

zaměstnavateli zpětnou vazbu. Institut uznání vzdělání ze zkušeností jednoduše 

formalizuje zkušenosti, usnadňuje tak zapojení původně nekvalifikovaných 

zaměstnanců na pracovním trhu. 

Jak ale probíhá vzdělávání starších pracovníků v praxi? Z francouzských 

průzkumů vyplývá, že přes veškerá opatření a snahu francouzské vlády jsou starší 

pracovníci méně vzděláváni. Rozsudek Kasačního soudu poukazuje na rozpor 

zákonného ustanovení práva na vzdělávání a situaci v praxi.121 Kauza se týkala pilota, 

který si přál se dále vzdělávat a získat tak v 60 letech zvláštní oprávnění řídit jiný typ 

letadla. Podle sjednaných pravidel, se mohl vzdělávání účastnit jen zaměstnanec, který 

by posléze zůstal u zaměstnavatele nejméně 6 let (nebo nahradil vysokou částku na 

vzdělávání). Zaměstnavatel mu toto vzdělávání neumožnil. 

Odvolací soud, jehož rozsudek Kasační soud potvrdil, rozhodl, že se jedná o 

diskriminaci na základě věku; argument, že se zaměstnavateli finančně nevyplatí 

školení, není přijatelný. Zaměstnanec může totiž ukončit pracovní poměr po celý svůj 

profesní život a to i ze zdravotních důvodů. V těchto dvou případech by se 

zaměstnavateli náklady také nevrátily. 

                                                 
121 Cour de cassation - chambre sociale, Audience publique du 18 février 2014 - P/13 – 10294 
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Pokud se jednalo o schopného a zkušeného zaměstnance, u něhož byly stejné 

předpoklady pro řízení jiného stroje, jako u jiného zaměstnance, kterému bylo školení 

dovoleno, jednalo se i podle mého názoru o diskriminaci na základě věku. Však pokud 

by zaměstnanec odešel dříve do důchodu, nevyvazovalo by ho to z povinnosti nahradit 

zaměstnavateli vynaložené náklady. Pokud šlo ovšem o zaměstnance, kterému se na 

základě lékařské zprávy zhoršil zdravotní stav takovým způsobem, že by bylo 

nebezpečné svěřit mu zodpovědnou práci, o diskriminaci by se nejednalo. 

Organizace OECD kritizuje Francii za nedostatečnou informovanost francouzské 

veřejnosti ohledně možnosti postupného odchodu do důchodu. Podle průzkumu 

Eurobarometru z roku 2012 si dvě třetiny Francouzů myslí, že pracovat na částečný 

úvazek a současně pobírat část penze, je výhodnější než zároveň pobírat důchod v plné 

výši, což neodpovídá pravdě.122  

Specifikem Francie je i silná role odborů, které se spolu s organizacemi 

zaměstnavatelů dohodly na nových institutech, které by mohly problém zvyšování 

důchodového věku překonat. Podniky s více než 50 zaměstnanci tak od roku 2010 

povinně přijímají svůj vlastní plán pro starší pracovníky, který uvádí v život zákonné 

požadavky i ty stanovené v akčním plánu týkajícím se zaměstnávání starších 

pracovníků. Je obtížné hodnotit efektivitu opatření.  Studie Rady pro orientaci v oblasti 

pracovních podmínek dochází k zajímavému závěru. Pracovní podmínky starších 

pracovníků před přijetím podnikového plánu pro starší pracovníky a po něm zůstaly 

beze změny.123 Závěr není tak překvapivý, když se zamyslíme nad tím, které pracovní 

podmínky by mohly být měněny celopodnikovou dohodou. Paušálně nastavené mírnější 

pracovní podmínky jen pro dosažení určitého věku se již velmi blíží pozitivní 

diskriminaci. Zvláštní pracovní podmínky mají vycházet z individuálních schopností a 

dovedností zaměstnance. 

                                                 
122 OECD. Working Better with Age: France - Assessment and recommendations [online]. 2014, s. 4 [cit. 

2015-03-22]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/els/emp/Older%20Workers%20FRANCE_Assessment%20and%20main%20recom

mendations.pdf 
123 Conseil d’Orientation des Conditions de Travail. Les conditions de travail dans les accords et plans 

d’action seniors [online]. 2012, s. 133 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: 

http://www.cestp.aract.fr/IMG/pdf/rapport_d_etude_condition_de_travail_penibilite_seniors.pdf 

http://www.oecd.org/els/emp/Older%20Workers%20FRANCE_Assessment%20and%20main%20recommendations.pdf
http://www.oecd.org/els/emp/Older%20Workers%20FRANCE_Assessment%20and%20main%20recommendations.pdf
http://www.cestp.aract.fr/IMG/pdf/rapport_d_etude_condition_de_travail_penibilite_seniors.pdf
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Starší pracovníci jsou zaměstnáni častěji na částečný úvazek (56 % osob 

z věkové kategorie 55 až 59 let), oproti mladým mezi 30 a 34 lety (34 %).124 Míra roste 

pravidelně s věkem. Trend nikterak nesouvisí s tím, že by s nimi zaměstnavatelé 

nechtěli uzavírat pracovní smlouvy na plný úvazek. Osoby starší 55 let mají jednoduše 

zájem o zkrácené pracovní úvazky. 

Příkladem dobrého opatření je pracovní smlouva na dobu určitou pro seniory, 

jejíž uzavření nepodléhá všem podmínkám klasické smlouvy na dobu určitou. Senioři se 

tak stávají žádanou skupinou pro zaměstnavatele, kteří potřebují pracovníka na 

omezenou dobu. 

5. Zaměstnávání starších osob v České republice 

 

Československo, jako i jiné evropské státy, zažilo po 2. světové válce prudký 

nárůst natality.125 Právě tato generace je nyní v důchodovém věku. V roce 2050 má 

podle odhadů stoupnout počet lidí starších 55 let ze současných tří na více než čtyři 

miliony.126 

V české společnosti existuje poměrně ustálený názor, jaké přednosti a 

nedostatky má starší pracovník, který sdílí stejnou měrou jak zaměstnanci, tak 

zaměstnavatelé. Podle výzkumu agentury STEM u nás převládá stereotyp zkušeného, 

ale málo flexibilního staršího pracovníka. Lidé starší padesáti let jsou rovněž řazeni na 

první místo žebříčku skupin obyvatel s nejhoršími podmínkami pro pracovní uplatnění. 

Jako první volbu je uvedlo 33 % dotazovaných, a podle mínění veřejnosti se nacházejí 

                                                 
124 GOVILLOT, Stéphanie; REY, Marie. Rechercher et retrouver un emploi après 55 ans. Emploi et 

salaires [online]. 2013, s. 37 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/EMPSAL13c_D1_seniors.pdf 
125 BAVEL, Jan; REHER, David. The Mid-20th Century Baby Boom in the West: What We Know and 

What We Need to Know [online]. 2013, s. 8 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: 

https://perswww.kuleuven.be/~u0002662/Van%20Bavel%20and%20Reher%202013.pdf 
126 POLČÁKOVÁ, Petra. Age management: Bez zaměstnávání starších to nepůjde [online]. 26. 11. 

2011[cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.veda.muni.cz/tema/2561-tema-age-management-40 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/EMPSAL13c_D1_seniors.pdf
https://perswww.kuleuven.be/~u0002662/Van%20Bavel%20and%20Reher%202013.pdf
http://www.veda.muni.cz/tema/2561-tema-age-management-40
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ještě v obtížnější situaci na trhu práce než zdravotně postižení nebo žena s malými 

dětmi.127  

 

 Podle ČSÚ byl v roce 2011 počet nezaměstnaných ve věkové skupině nad 55 let 

44 900. Toto číslo není oproti jiným kategoriím překvapivé, je ovšem třeba upozornit na 

to, že některé osoby starší 55 let mohou odejít do předčasného důchodu nebo rovnou do 

penze (v roce 2011 mohla žena se 3 dětmi odejít do penze již v 56 letech). 

 

Míra nezaměstnanosti dle věkových skupin v roce 2011 v tisících128 

Celkem 

nezaměstnaných 

věkové skupiny 

15-24 let 25-29 let 30-34 let 35-44 let 45-54 let 55 a více let 

353,6 67,8 46,6 43,6 77,9 72,8 44,9 
 

 

                                                 
127 STEM. Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce [online]. STEM, 2006, s. 7-9 [cit. 2015-

03-25]. Dostupné z: http://www.stem.cz/pages/ucast-v-projektech/060815_equal3k_info_brozura.pdf 
128 Český statistický úřad. Výběrové šetření pracovních sil [online]. 2011 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/1413-12-r_2012-14 

http://www.stem.cz/pages/ucast-v-projektech/060815_equal3k_info_brozura.pdf
https://www.czso.cz/csu/czso/1413-12-r_2012-14
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V České republice je politika zaměstnanosti starších osob, včetně politiky 

aktivního stárnutí, zahrnuta v národních programech stárnutí, které vycházejí z výše 

představených mezinárodních dokumentů. 

 

5.1.  Zákonná věková hranice 

 

V České republice se důchodový věk postupně od roku 1996 prodlužuje a 

dochází ke sbližování věkových hranic mezi muži a ženami.129  

Teorie někdy dělí typy důchodů na 5 skupin130 častější je ovšem dělení, které 

hovoří o dvou typech důchodů, a to o řádném starobním důchodu a dvou typech 

předčasných starobních důchod, z čehož jeden byl k 1. lednu 2010 zrušen.131 

Zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění (dále jen „zákon o 

důchodovém pojištění“) v § 28 stanoví, že: „Pojištěnec má nárok na starobní důchod, 

jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku, popřípadě splňuje 

další podmínky stanovené v tomto zákoně.“ 

V paragrafu 1 je potřebná doba pojištění postupně zvyšována až na 35 let pro ty, 

kteří dosáhnou důchodového věku po roce 2018. Zákon upravuje i úlevný důchod pro 

ty, kteří nesplnili potřebnou dobu pojištění. Nedostatek potřebné doby pojištění je 

vyvážen vyšším věkem pro vznik nároku na starobní důchod.132 

Další podmínkou je dosažení důchodového věku, který se mění postupně 

s časem podle pravidel stanovených v § 32 zákona o důchodovém pojištění. Zvláštností 

je, že není stanovena hranice maximální a důchodový věk se tak pro každý ročník 

                                                 
129 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění a zákon o 

organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [online]. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008 [cit. 2015-05-18]. Dostupné z: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/5107/Duvodova_zprava_duchody.pdf 
130 Rozlišuje mezi typy: (1) vznikající dle zákona o důchodovém pojištění (§ 29 a 31); (2) dle jiných 

předpisů; (3) převzaté z dřívějších předpisů (§ 70); (4) transformované (89 odst. 1, § 90 odst. 1 písm. a) a 

§ 91 odst. 1 písm. a), § 61); a za (5) vytvořené (§ 92 odst. 3);  
131 VOŘÍŠEK, Vladimír. In: Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 154. 
132 VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o důchodovém pojištění. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 

116-118. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/5107/Duvodova_zprava_duchody.pdf
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zvyšuje. Nárok na starobní důchod vzniká dnem dosažení důchodového věku (je-li 

splněna podmínka potřebné doby pojištění), nikoli až dnem následujícím.133 

Věk odchodu do důchodu u žen byl odstupňován podle počtu dětí. Koncept 

zavedl v Československu zákon č. 55/1956 Sb., zákon o sociálním zabezpečení, a byl 

odůvodněn „zvláštnostmi společenského postavení a tělesné konstituce žen“.134  

Otázku, zda je takové ustanovení diskriminační, řešil Evropský soud pro lidská 

práva v případě Andrle proti České republice, č. 6268/08, ze dne 17. 2. 2011. Soud 

došel k závěru, že úprava původně sledovala legitimní cíl (kompenzace ztíženého 

postavení žen ve společnosti) a nebyla nepřiměřená.135  Legislativu bude možno takto 

ospravedlnit do té doby, než dojde k takovým sociálním a ekonomickým změnám ve 

společnosti, které odstraní nutné kompenzování postavení žen.136 Rada Evropy se tak 

přiklonila k tradičnějšímu řešení, než které judikuje soud Evropské unie. 

V případě Griesmar 137, který je skutkově totožný s kauzou Andrle proti České 

republice, Soudní dvůr Evropské unie dospěl k opačnému závěru, než soud Rady 

Evropy. Judikoval, že starobní důchod muže a ženy má být vypočítáván stejným 

způsobem u mužů i u žen. Svůj názor odůvodnil tím, že je kompenzována právě 

rodičovská péče a rodičovská zodpovědnost, kterou nese rovnocenně žena i muž.138 

Postupně dochází ke sbližování důchodového věku a k úplnému vyrovnání dojde 

v roce 2041 pro ročník narození 1975; důchodový věk bude činit 66 let a 8 měsíců. 

                                                 
133 § 54 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění 
134 Nález Ústavního soudu ze dne  16. 10. 2007, Pl.ÚS 53/04 
135 BOBEK, Michal. In: KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o 

lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1251. 
136 BURRI, Susan (ed.). European Court of Human Rights Case Law Update. European Gender Equality 

Law Review [online]. 2011, n. 1, s. 41 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/egelr__2011-1_en.pdf  
137 Případ C-366/99, Joseph Griesmar v. Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Ministre 

de la Fonction publique, de la Réforme de l’Etat et de la Démocratisation [2001].  
138 SENDEN, Linda. Gender-Related Assumptions or: How Old Habits Die Hard. European Gender 

Equality Law Review [online]. 2012, n. 1, s. 1-3 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/law_reviews/egelr_2012-1_final_web_en.pdf 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/egelr__2011-1_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/egelr__2011-1_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/law_reviews/egelr_2012-1_final_web_en.pdf
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Důchodový věk v České republice139 

Pohlaví 2015 2020 2030 2040 2050 2080 2100 

Muži 62 a 8m 63 a 8m 65 66 a 6 m 68 72 a 2m 75 

Ženy (se 

2 dětmi) 
60 61 a 8m 64 a 8m 66 a 6m 68 72 a 2m 75 

 

České právo rozlišuje i několik zvláštních typů důchodových věků, které jsou 

oproti obecnému důchodovému věku nižší.140  Z hlediska četnosti výskytu se jedná o 

okrajovou záležitost, jejich sociální význam je ovšem zásadní. Kompenzují namáhavou 

práci (např. vybraných hornických profesí141, jejichž zvýhodnění je v českém právním 

řádu zakotveno již desítky let)142 nebo zvýhodňují osoby, které předpisy účinné ke dni 

31. prosince 1995 považovali za účastníky odboje. Tyto zvláštní důchodové hranice 

jsou lex specialis k obecné úpravě, tudíž se postupně nezvyšují, jak je tomu u obecného 

důchodového věku.143  

Zákon o důchodovém pojištění dnes rozeznává pouze tzv. trvale snížený 

předčasný starobní důchod, jehož podmínky upravuje § 31. Kromě splnění základní 

podmínky potřebné doby pojištění není třeba splnit žádnou zvláštní podmínku. Doba 

předčasnosti ve vztahu k důchodovému věku činí v současné době tři roky (popř. 5 

let).144 

 

                                                 
139 FIALA, Tomáš; LANGHAMROVÁ, Jitka. Vývoj ekonomického a sociálního zatížení a stárnutí 

populace. Politická ekonomie. 2013, 63(3), s. 342. 
140 § 74, 76 a § 94 písm. a) zákona o důchodovém pojištění; nařízení vlády č. 557/1990 Sb., o 

mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům, ve znění pozdějších předpisů. 
141 HOLEČKOVÁ, Romana. Role pracovních kategorií v současném právu důchodového pojištění. 

Právní rozhledy. 2014, n. 17. 
142 nařízení vlády ze dne 5. října 2009 o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů 

některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993 
143 VOŘÍŠEK, Vladimír. In: Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 154-157. 
144 VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o důchodovém pojištění. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 

119. 
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5.2.  Reformy s dopadem na zaměstnávání starších osob 

 

V rámci důchodové reformy došlo 1. ledna 2010 k novému stanovení 

důchodového věku a potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod.145 Bylo 

schváleno další pokračování ve zvyšování důchodového věku, a to u mužů až k věkové 

hranici 65 let. V důvodové zprávě k návrhu zákona se jasně konstatovalo, že 

přizpůsobování důchodového věku naději dožití je účinnou obranou základního 

důchodového pojištění před deficitem či poklesem náhradového poměru, a bylo 

zdůrazněno, že navržený růst se nedotkne osob starších 50 let.146 

Reforma se zaměřila i na umožnění postupného odchodu z trhu práce. Před 

novelou měl pojištěnec po vzniku nároku na starobní důchod v podstatě jen dvě 

možnosti. Buď mohl požádat o výplatu starobního důchodu, nebo být výdělečně činným 

bez pobírání starobního důchodu a zvyšovat si tím procentní výměru starobního 

důchodu.147  

Zatím poslední rozhodnutí o prodlužování odchodu do důchodu je datováno 

rokem 2011.148 Novela zákona reagovala na nález Ústavního soudu a v rámci 

vypořádání došlo k dalším změnám, které s nálezem soudu ochrany ústavnosti 

nesouvisely.149 Specifikem tohoto opatření je, že došlo k prodloužení procesu zvyšování 

důchodového věku bez stanovení pevné cílové hranice. Tato rarita nezůstala bez 

povšimnutí, zpráva OECD ji glosuje slovy, že: žádná země nešla tak daleko jako Česká 

                                                 
145 zákon č. 306/2008 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
146 důvodová zpráva k zákonu č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
147 VOŘÍŠEK, Vladimír. In: Tröster, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 158. 
148 zákon č. 220/2011 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
149 zákon č. 135/2010 Sb., nález Ústavního soudu ze dne 23. března 2010 ve věci návrhu na zrušení § 15 

zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
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republika, která se rozhodla pro nekonečné zvyšování důchodového věku o dva měsíce 

ročně.150 

 Parlament České republiky přišel v roce 2012 s novelou zákona o daních 

z příjmu, která znevýhodňovala daňové poplatníky, kteří souběžně pobírali starobní 

důchod.151 Jednalo se o zjevný exces zákonodárce z konceptu politiky zaměstnanosti. 

Podpora zaměstnávání starších osob (včetně těch, kteří pobírají starobní důchod), je pro 

stát výhodná. Poplatník si vlastně sám sobě nepřímo přispívá na důchod. Není divu, že 

byla novela po půl roce od účinnosti změněného ustanovení napadena senátory u 

Ústavního soudu. Soud shledal protiústavnost zrušení slevy pracujícím důchodcům v 

nerovnosti, a to jak mezi pracujícími starobními důchodci a všemi ostatními poplatníky 

daně z příjmů, tak i v nerovnosti uvnitř samotné skupiny pracujících starobních 

důchodců.152 

Připravuje se další revize systému nastavení hranic důchodového věku. Odborná 

komise pro důchodovou reformu v prosinci 2014 přijala návrh druhého pracovního 

týmu. Změny zohledňují demografické prognózy a návrh si klade za cíl garantovat 

občanům, že v průměru stráví čtvrtinu svého života v důchodu. Ročníky narozené před 

rokem 1966 budou mít nárok na odchod do důchodu podle současné právní úpravy. 

Navrhovaný systém zároveň zaručuje současným i budoucím generacím, že nebude 

měněn po dobu deseti let před dosažením důchodového věku.153 

 

                                                 
150 OECD. Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators [online]. OECD, 2013, s. 23 [cit. 

2015-03-25]. Dostupné z: http://www.oecd.org/pensions/public-

pensions/OECDPensionsAtAGlance2013.pdf 
151 § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 500/2012 Sb. 
152 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2014,  Pl.ÚS 31/13 
153 Druhý pracovní tým důchodové komise. Návrh revizního systému nastavení hranice důchodového 

věku [online]. 11. 12. 2014 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.duchodova-komise.cz/wp-

content/uploads/2014/12/N%C3%A1vrh-revizn%C3%ADho-syst%C3%A9mu-nastaven%C3%AD-

hranice-d%C5%AFchodov%C3%A9ho-v%C4%9Bku-11.-prosince-2014.pdf 

http://www.oecd.org/pensions/public-pensions/OECDPensionsAtAGlance2013.pdf
http://www.oecd.org/pensions/public-pensions/OECDPensionsAtAGlance2013.pdf
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2014/12/N%C3%A1vrh-revizn%C3%ADho-syst%C3%A9mu-nastaven%C3%AD-hranice-d%C5%AFchodov%C3%A9ho-v%C4%9Bku-11.-prosince-2014.pdf
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2014/12/N%C3%A1vrh-revizn%C3%ADho-syst%C3%A9mu-nastaven%C3%AD-hranice-d%C5%AFchodov%C3%A9ho-v%C4%9Bku-11.-prosince-2014.pdf
http://www.duchodova-komise.cz/wp-content/uploads/2014/12/N%C3%A1vrh-revizn%C3%ADho-syst%C3%A9mu-nastaven%C3%AD-hranice-d%C5%AFchodov%C3%A9ho-v%C4%9Bku-11.-prosince-2014.pdf
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5.3. Snaha o řešení protichůdných požadavků 

 

V České republice byly přijaty nejrůznější plány a strategie pro oblast stárnutí 

populace, ovšem provedení stanovených požadavků je náročným cílem a vyžaduje 

především pozornost politiků. 

 

5.3.1. Návrh základních principů Národního programu přípravy na 

stárnutí populace na období let 2003 až 2007 

 

Česká republika se v návrhu výslovně hlásí k závěrům a zásadám konferencí 

a summitů Organizace spojených národů i Evropské unie.154 Oblasti zaměstnávání 

starších pracovníků se týkají dva požadavky: pracovní aktivity a vzdělávání. Podpora 

pracovních aktivit má spočívat v umožnění dalšího zaměstnání pracovníkům, kteří 

splňují podmínky k odchodu do důchodu a mají zájem dále pracovat a vytvářet na 

pracovištích vhodné pracovní podmínky pro jejich uplatnění s ohledem na jejich 

zdravotní stav. K zabezpečení tohoto principu je třeba se zaměřit na vyloučení 

diskriminace na základě věku, podporu dobrovolné práce seniorů a na udržování jejich 

pracovních schopností. Poslední požadavky se týkají efektivního řízení lidských zdrojů 

a rozvoji péči o stárnoucí pracovníky a bývalé pracovníky. Národní program přípravy 

na stárnutí na období let 2003 až 2007 podrobněji rozpracovává citovaných deset 

základních principů a určuje, které ministerstvo zodpovídá za provedení cílů.155 

V návaznosti na zprávu o plnění tohoto programy přípravy na stárnutí156 byla zřízena 

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace.157 

 

                                                 
154 Usnesení vlády ze dne 14. listopadu 2001 č. 1181 k návrhu základních principů Národního programu 

přípravy na stárnutí populace v České republice 
155 Usnesení vlády ze dne 15. května 2002 č. 485 o Národním programu přípravy na stárnutí na období let 

2003 až 2007 
156 Usnesení vlády č. 1482 k Informaci o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 

2003 až 2007 
157 Usnesení vlády ze dne 22. března 2006 č. 288 
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5.3.2. Národní program stárnutí 2008 – 2012 

 

V Národním programu stárnutí pro období let 2008 až 2009 je aktivní stárnutí 

mezi strategickými prioritami národního programu uvedeno na prvním místě.158 Ne 

snad proto, aby se mohly starší osoby realizovat, ale z pohledu státu jde především o 

zvýšení ekonomické aktivity a zaměstnanosti. Motivováni k udržování 

pracovněprávních vztahů mají být zaměstnavatelé i pracovníci. Zaměstnavatelé mají 

navíc dbát o zachování schopností a dovedností starších osob na trhu práce.  

Národní program poukazuje na fakt, že reforma důchodového systému (tj. 

zvýšení důchodového věku) musí být provázána změnami na trhu práce, zejména 

komplexními opatřeními ke zvýšení zaměstnanosti starších osob, zlepšení zdraví 

zaměstnanců prostřednictvím zlepšení pracovních podmínek, podpory zdraví na 

pracovišti a zvýšením kvality práce. V této oblasti bylo pověřeno MPSV nabízením 

speciálních programů rekvalifikace a poradenství; nezaměstnaným osobám starším 50 

let mělo povinně nabízet individuální akční plány s komplexním řešením situace. 

Dokument se zabýval vzděláváním zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů; 

specifická opatření mají provést tři ministerstva (MPSV, MŠMT). 

 Starší pracovníci mohou být přínosem pro zaměstnavatele, pokud se bude řídit 

zásadami řízení lidských zdrojů a reflektovat věkovou strukturu a potřeby starších 

pracovníků (age management). Zvyšovat povědomí o přínosu věkové různorodosti na 

pracovišti, o dobré praxi v oblasti „age managementu“ a řízení lidských zdrojů, o 

věkové diskriminaci a ochraně proti diskriminaci mělo za úkol Ministerstvo práce a 

sociálních věcí a Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace se ve své zprávě o plnění Národního 

programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 vyjádřila k implementaci 

stanovených cílů. Ani u jednoho bodu se ovšem hodnocení dopadu změn nedočkáme.159 

                                                 
158 Usnesení vlády ze dne 9. ledna 2008 č. 8 o Národním programu přípravy na stárnutí na období let 

2008 až 2012 
159 Rada vlády pro seniory. Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 

až 2012 [online]. 2011, 105 s. [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: 
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5.3.3. Národní program stárnutí 2013 – 2017 

 

V pořadí již třetí český dokument, Národní program stárnutí 2013 – 2017, jehož 

cílem je prosazovat politiku přípravy na stárnutí, se snaží lépe definovat konkrétní 

opatření.160 

Hlavním cílem zůstává zaměstnanost a zaměstnatelnost starších osob. Co přináší 

nového nového? Dokument byl připraven ve spolupráci s nejrůznějšími organizacemi, 

konalo se několik setkání a hlavně se se svými připomínkami mohla zapojit i 

veřejnost.161 Další novinkou je změna systému hodnocení implementace národních 

programů; mají být hodnoceny na základě konkrétních ukazatelů, které budou 

definovány v odděleném dokumentu. Každé oblasti se budou po celé období věnovat 

odborné pracovní komise. 

Podle odborníků se jedná o nástroj, který má velký potenciál k vyřešení otázky 

zaměstnanosti starších osob.162 

Prioritou je revize důchodového systému i politiky zaměstnanosti tak, aby osoby 

v předdůchodovém věku byly motivovány k delšímu setrvání na trhu práce, dále 

implementace zásad age managementu nebo podpora samostatného podnikání. 

Cíle mají být naplněny díky opatřením jako: analýza nastavení důchodového 

systému s ohledem na časování a způsob odchodu do starobního důchodu; analýza o 

kvalitě života seniorů v České republice, každoroční monitorování počtu podpořených i 

nepodpořených osob 50+ a vyhodnocení úspěšnost a neúspěšnost navrácení se na trh 

práce. 

Konkrétními opatřeními v oblasti zaměstnanosti jsou podpora flexibilní formy 

zaměstnání jako způsobu vytváření podmínek pro uplatnění starších osob na trhu práce 

(zkrácený úvazek, rotace na pracovním místě, sdílení pracovního místa, práce na dálku 

apod.),  realizace vzdělávání a poradenské aktivity pro osoby pečující o závislé osoby či 

                                                                                                                                               
http://www.mpsv.cz/files/clanky/12963/Zprava_o_plneni_Narodniho_programu_pripravy_na_starnuti_na

_obdobi_let_2013_az_2017_za_rok_2010.pdf 
160 Usnesení vlády České republiky ze dne 13. února 2013 č. 108 o Národním akčnímu plánu podporující 

pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 
161 Zapojilo se přes 40 organizací, jejich výčet je uveden na konci akčního plánu pro období let 2013 až 

2017. 
162 VIDOVICOVÁ, Lucie. Conceptual Framework for an Active Ageing Policy on Employment in the 

Czech Republic [online]. 2014, s. 18 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.case-

research.eu/en/node/58464 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/12963/Zprava_o_plneni_Narodniho_programu_pripravy_na_starnuti_na_obdobi_let_2013_az_2017_za_rok_2010.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/12963/Zprava_o_plneni_Narodniho_programu_pripravy_na_starnuti_na_obdobi_let_2013_az_2017_za_rok_2010.pdf
http://www.case-research.eu/en/node/58464
http://www.case-research.eu/en/node/58464
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ženy ve starším věku, jakož i vytváření inovativních forem organizace práce příznivé 

zejména pro starší osoby za účelem dlouhodobějšího udržení starších pracovníků v 

zaměstnání. 

Jak naznačují výše uvedená opatření, velká část se týká odborných výzkumů a 

analýz; lze je tedy popsat jako přípravná. S takto komplexními podklady ovšem žádný 

předchozí národní program nepočítal. 

  

5.4.  Jednotlivá opatření 

 

 Oproti Francii Česká republika nedisponuje žádnými nástroji, které by byly 

zaměřeny pouze na zaměstnávání starších osob. Jedná se jen o dílčí instituty, které 

vycházejí z obecně používaných nástrojů pro zvýšení zaměstnanosti osob, které jsou 

znevýhodněny na trhu práce. 

 

5.4.1. Prodloužená podpůrčí doba pro starší osoby 

 

Paragraf 43 zákona o zaměstnanosti rozlišuje pro účely podpory v 

nezaměstnanosti tři kategorie uchazečů o zaměstnání: osoby mladší 50 let, osoby nad 50 

do 55 let a osoby starší 55 let. Podpůrčí doba  u nich činí pět, osm a jedenáct měsíců.163 

Úprava zvýhodňuje starší uchazeče o práci a osoby starší 55 let dokonce natolik, že 

mohou podporu pobírat o více než dvakrát tak dlouhou dobu než jedinec mladší 50 let.  

Právní úprava tak správně reflektuje skutečnost ztíženého postavení na trhu práce.164 

 

5.4.2. Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání 

 

                                                 
163 § 43 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
164 ŠTEFKO, Martin. In: BĚLINA, M. a kol.: Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 409. 
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Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o 

zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných 

důvodů vyžadují.165 Novela v roce 2012 zrušila jmenovitý výčet uchazečů o zaměstnání 

(mezi nimi byly i osoby starší 50 let), kterým je krajská pobočka Úřadu práce povinna 

věnovat zvýšenou péči. Otevřel se tak prostor pro individuálnější posuzování potřeb 

konkrétního uchazeče o zaměstnání. 

Ochrana uchazečů o zaměstnání v této oblasti spočívá v možnosti kdykoliv 

požádat krajskou pobočku Úřadu práce o vypracování individuálního akčního plánu, v 

jehož rámci je možné zvýšenou péči sjednat. Individuální akční plán vypracuje krajská 

pobočka Úřadu práce vždy, pokud je uchazeč o zaměstnání veden v evidenci uchazečů o 

zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců. Co je obsahem individuálního akčního plánu? 

Jedná se zejména o stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých 

opatření ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. 

Ovšem podle studie aplikace individuálních akčních plánů ve službách 

zaměstnanosti ČR je v některých případech obtížné stanovit reálný cíl individuálního 

akčního plánu. Zvláště se jedná o osoby starší 50 let, u nichž došlo ke kombinaci 

překážek pro získání zaměstnání (nízká kvalifikace, špatný zdravotní stav, nedostatečná 

znalost práce s informačními technologiemi, neznalost cizích jazyků, negativní přístup k 

dalšímu vzdělávání). Studie doslova konstatuje, že: „pro tyto občany není příliš snadné 

stanovit reálný cíl IAP a dosáhnout jej dříve, než se dostanou do důchodového věku. Lze 

je zařadit do rekvalifikace, ale je sporné, zda je poté někdo zaměstná“.166 Co tedy dělat, 

když rekvalifikace nemá žádné vliv na pracovní potenciál? Neexistuje jiný nástroj než 

individuální akční plán? Možná bychom pracovníkům Úřadu práce našli řešení. 

 

                                                 
165 § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
166 FREIBERGOVÁ, Z. a kol. Aplikace individuálních akčních plánů ve službách zaměstnanosti ČR 

[online]. MPSV, 2013 [2015-06-18]. Dostupné z: 

http://www.nvf.cz/cms/assets/docs/905674d721a2ec7652cce08b07cfc3fa/504-0/aplikace-iap-ve-sz-cr.pdf 

http://www.nvf.cz/cms/assets/docs/905674d721a2ec7652cce08b07cfc3fa/504-0/aplikace-iap-ve-sz-cr.pdf
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5.4.3. Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

 

Pokud selžou běžné cesty, které by mohly vést k zaměstnání starších osob, je 

třeba (ostatně stejně jako u jiných kategorií osob, které jsou obtížně zaměstnatelné) 

přistoupit k použití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Zákon o zaměstnanosti se 

jednotlivým institutům věnuje v paragrafech 104 až 120.167 Jedná se např. o 

rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, individuální poradenství, příspěvky na zřízení a 

provoz společensky účelných pracovních míst, překlenovací příspěvek, příspěvek na 

zapracování a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program.168 Zejména 

příspěvek na zřízení a provoz společensky účelných pracovních míst sklízí dle tiskové 

zprávy Úřadu práce velké úspěchy. A to především z toho důvodu, že měsíční příspěvek 

pro zaměstnavatele, který přijme uchazeče ve věku nad 55 let, může dosáhnout až na 24 

tisíc Kč.169 

Úřad práce České republiky realizuje po celé republice řadu regionálních 

projektů, v rámci tzv. cílených programů k řešení nezaměstnanosti.170 Příkladem 

uvádím projekty zaměřené na zajištění generační výměny a podporu mezigenerační 

solidarity na trhu práce, jejichž podstatou je analýza společného sdílení pracovního 

místa.171 

 

5.4.4. Minimální právo na pracovní volno 

 

Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., v paragrafu 232 uvádí, ve kterých 

případech při zvyšování kvalifikace má zaměstnanec nárok na pracovní volno a v jakém 

rozsahu. Co se rozumí pojmem zvyšování kvalifikace? Předchozí paragraf uvádí, že: 

                                                 
167 § 104 – 120 zákona o zaměstnanosti 
168 ŠTEFKO, Martin. In: BĚLINA, M. a kol.: Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 412. 
169 Úřad práce ČR. I lidé nad 50 let mohou být pro firmu přínosem [online]. Úřad práce ČR, 2014, s. 1 

[2015-06-18]. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2014/03/2014_03_26_tz_50plus.pdf 
170 § 120 zákona o zaměstnanosti 
171 MPSV. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.2.00/11.00024. 

http://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2014/03/2014_03_26_tz_50plus.pdf
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„Zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace; zvýšením kvalifikace je též 

její získání nebo rozšíření“.  

Změna hodnoty kvalifikace zaměstnanec spočívá v tom, že zaměstnanec získá 

kvalifikaci novou či další. Důležitou podmínku upravuje druhý odstavec: „Zvyšováním 

kvalifikace je studium, vzdělávání, školení, nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího 

stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele.“ Nejedná se tedy o 

jakékoliv vzdělávání či jinou podobnou činnost, ale pouze o takové zvyšování 

kvalifikace, o kterém rozhodne sám zaměstnavatel, že je v souladu s jeho potřebou.172 

Zvyšování kvalifikace ovšem nelze chápat tak, že se jedná o povinnost zaměstnance. 

Zaměstnavatel je nemůže uložit proti jeho vůli.173 

Pokud vzdělávání splňuje tyto požadavky, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci 

poskytovat alespoň minimální práva. Zaměstnanec má nárok na pracovní volno s 

náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku, který se určuje podle obecného 

postupu na základě § 351 a následujících. Zákon také upravuje, ve kterých případech 

nepřísluší zaměstnanci při poskytnutí pracovního volna náhrada mzdy nebo platu. Jedná 

se o účast na přijímací zkoušce, případně na opravné zkoušce, účasti na promoci nebo 

na jiném ceremoniálu. Práva zaměstnance zákoník koncipuje jako minimální. Nic tedy 

nebrání zaměstnavateli, aby si sám rozhodl o nutnosti zvyšování kvalifikace svých 

zaměstnanců;  pracovní volno jim pak v uvedeném rozsahu za uvedených podmínek 

poskytovat musí.174 Pokud pracovní poměr skončí a nebyla sjednána kvalifikační 

dohoda podle § 234 téhož zákona, zaměstnavatel po zaměstnanci nemůže požadovat 

vrácení vynaložených nákladů. A contrario pak platí, že pokud kvalifikační dohoda 

sjednána byla, je zaměstnanec povinen při dřívějším než dohodnutém skončení 

pracovního poměru zaměstnavateli uhradit náklady spojené se zvýšením kvalifikace. 

                                                 
172 BOGNÁROVÁ, Věra. In: BĚLINA, M., Drápal, L. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2015, s. 979. 
173 VYSOKAJOVÁ, Margerita. In: BĚLINA, M. a kol.: Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně 

přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 292. 
174 BOGNÁROVÁ, Věra. In: BĚLINA, M., Drápal, L. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2015, s. 981. 
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5.5.  Oddálení odchodu starších osob z pracovního trhu 

 

Česká úprava umožňuje v zásadě dvě možnosti postupného opuštění trhu práce. 

Třetí sem řadím z toho důvodu, že se jedná o negativní stimulaci staršího pracovníka, 

aby zůstal i nadále na pracovním trhu. 

 

5.5.1. Odložení výplaty starobního důchodu 

 

 Pojištěnec i po splnění podmínek pro pobírání důchodu může nadále pokračovat 

ve výdělečné činnosti. Odložení výplaty starobního důchodu vede k tomu, že se mu 

starobní důchod, který bude pobírat v budoucnu, postupně navyšuje. Na základě 

vyvažovacího principu, pak za každých 90 kalendářních dnů takové výdělečné činnosti 

se sazba zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu. Podrobnosti jsou uvedeny v § 34 odst. 2 

zákona o důchodovém pojištění. 

 

5.5.2. Souběh výdělečné činnosti a pobírání starobního důchodu 

 

Od 1. ledna 2010 byla četná omezení souběhu zrušena a byla umožněna 

výdělečná činnosti za současného pobírání celého, respektive poloviny starobního 

důchodu. Při pobírání poloviny důchodové dávky došlo za každých 180 kalendářních 

dnů výdělečné činnosti ke zvýšení procentní výměry starobního důchodu o 1,5 % 

výpočtového základu.175 Pokud pojištěnec vykonával výdělečnou činnost a zároveň 

pobíral celý starobní důchod, procentní výměra starobního důchodu byla zvýšena o 0,4 

% výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti. 

Důvodová zpráva k novelizovanému zákonu uvádí, že: „vzhledem k nastaveným 

podmínkám u této možnosti a relativně nízkému zvýšení důchodu lze předpokládat, že 

                                                 
175 VOŘÍŠEK, Vladimír. In: TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 158. 
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dopady tohoto opatření do celkových výdajů důchodového systému a průměrné výše 

důchodu budou nevýznamné“. 176 

 

5.5.3. Snížení procentní sazby za dobu předčasnosti 

 

Vyvažovací princip se uplatní i v situaci opačné, kdy pojištěnec odejde do 

důchodu dříve, a proto se procentní výměra starobního důchodu procentuálně snižuje. 

Rozhodným obdobím je počet celých, ale i započatých 90 denních období, která chybějí 

do zákonného důchodového věku, ve kterém má být pojištěnci přiznán důchod. Záporná 

procentní sazba se poměrně často měnila. Od 1. ledna 2010 činila 0,9 % výpočtového 

základu, použila se ovšem jen na prvních 720 dnů doby předčasnosti. Na období, které 

přesahovalo tuto dobu, se použila záporná sazba zvýšená o 0,6 % (tj. na 1,5 %) 

výpočtového základu. Od 1. ledna 2012 ovšem došlo k další dílčí změně a § 36 zákona 

o důchodovém pojištění tak dělí úseky předčasnosti na tři období. Hranice byly 

stanoveny na 360 a 720 dnech s tím, že se záporná sazba v souladu s vyvažovacím 

principem zvyšuje, pokud pojištěnec odejde do důchodu dříve. Nejnižší záporná 

procentuální sazba činí 0,9 % (pro období nižší nebo rovno 360 dnů), střední sazba 1,2 

% (pro pro období od 361. do 720. dne) a nejvyšší záporná sazba 1,5 % výpočtového 

základu (od 721. dne). Obecné podmínky nároku na předčasný důchod jsou popsány 

výše. Je na místě zdůraznit, že použití záporné procentní sazby je trvalé. Pokud 

pojištěnec již odešel do předčasného důchodu, a byl mu proto přiznán starobní důchod 

ve snížené výši, nárok na řádný starobní důchod je vyloučen pro zákonnou překážku (§ 

31 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění). Navíc z odstavce 2 téhož paragrafu vyplývá 

nemožnost přiznat tento typ důchodu zpětně.177 

Předčasný důchod je institut, který umožňuje pojištěnci ukončit výdělečnou 

činnost a zároveň pobírat snížený starobní důchod. Je tedy logické, že zákon v současné 

době značně omezuje přivýdělek, pokud již zájemce pobírá dávky z titulu předčasného 

                                                 
176 Důvodová zpráva k zákonu č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
177 VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o důchodovém pojištění. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 

119. 
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důchodu.178 Po dovršení zákonného důchodového věku se jedinec dostává do běžného 

režimu a nic mu nebrání ve výkonu výdělečné činnosti.179 

Zákon o důchodovém pojištění § 37 odst. 2 ve spojení s § 27 říká, že nelze 

vykonávat žádnou výdělečnou činnost, která by zakládala účast na důchodovém 

pojištění, a zároveň být v předčasném důchodu. V roce 2015 si tak lze přivydělávat 

těmito činnostmi: dohoda o pracovní činnosti do 2.499 Kč/měsíc, dohoda o provedení 

práce do 10.000 Kč/měsíc, podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná do 

rozhodné částky 63.865 Kč za rok.180 Pokud však byla taková smlouva uzavřena na 

jediný den, trvala účast na důchodovém pojištění právě jen tento jediný den, a tedy 

výplata předčasného starobního důchodu nenáleží rovněž jen za dobu tohoto jediného 

dne.181 Z judikatury vyplývá, že pokud chce pojištěnec uplatnit nárok na předčasný 

starobní důchod, musí svůj požadavek v žádosti o důchod zřetelně specifikovat. Pokud 

tak neučiní, je předmětem řízení řádný starobní důchod podle § 29 zákona o 

důchodovém pojištění.182 

5.6.  Shrnutí 

 

I Česká republika reagovala na stárnutí populace tak, že v posledních letech 

postupně zvyšovala důchodový věk, a to dokonce bez horního omezení. Odborníci 

poukazují na nesoulad demografických prognóz, ze kterých vychází současná právní 

úprava, se skutečností. Tuto výtku komise pro důchodovou reformu zapracovává do 

svého nového návrhu. Opět by tak měla být ustanovena fixní hranice důchodového 

věku. Hledání optimálního nastavení je opravdu složité, však také k revizi důchodového 

věku dochází přibližně každé 4 roky. Proto zvláště návrh důchodové komise, aby 

jedinec měl jistotu alespoň 10 let dopředu, kdy může odejít do důchodu, kvituji. 

                                                 
178 Tamtéž. 
179 VOŘÍŠEK, Vladimír. In: Tröster TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 6. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2013, s. 159. 
180 § 27 zákona o důchodovém pojištění a contrario 
181 VOŘÍŠEK, Vladimír. Zákon o důchodovém pojištění. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 

133. 
182 rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 1. 2006, čj. 20 Cad 31/2005-26, 877/2006 Sb. NSS 
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Vzhledem ke zkušenostem bude ovšem reálné provedení obtížnější. Zrychleno bylo také 

sbližování důchodového věku žen a mužů. 

V roce 2014 činila zaměstnanost starších osob v České republice 54 %, což bylo 

víc, než dosahoval průměr členských států EU (51,8 %).183  

V České republice se řídí politika zaměstnávání starších osob obecnými 

národními programy přípravy na stárnutí, které vycházejí z požadavků dokumentů OSN 

i EU. Stárnutí je vnímáno jako dlouhodobý proces, a proto tyto dokumenty nejsou 

určeny pouze pro starší osoby, ale pracují s opatřeními, která mají právě předejít 

vyčlenění starších osob z aktivního života, potažmo z trhu práce. Negativně hodnotím 

podcenění konkurenceschopnosti starších osob. Opatření, která jsou určena pro 

stimulaci zaměstnanosti starších pracovníků, jsou vždy jen druhotným řešením. 

Primárně je třeba překonat stereotypy o starších zaměstnancích a zaměřit se na průběžné 

vzdělávání tak, aby podpůrných nástrojů k jejich zaměstnání nebylo třeba. Pomocí 

finančních pobídek dojdeme kýženého cíle jen velmi pomalu (pokud vůbec). 

Projevem nekoncepčnosti politiky zaměstnanosti starších osob byla i přijatá 

novela zákona o dani z příjmu, která popírala všechny zásady a cíle národních programů 

i mezinárodních doporučení pro oblast zaměstnávání starších osob. Ústavní soud 

novelizované ustanovení zrušil s odkazem na porušení zákazu diskriminace z důvodu 

věku. Zákaz diskriminace se tak jeví jako nejreálněji použitelná ochrana starších osob, 

která se prolíná oblastí zaměstnávání.184 

 Pozitivní je, že se koncepce age managementu v České republice začíná těšit 

větší pozornosti a to i vlivem nejrůznějších výzkumných projektů. Projekt Strategie age 

managementu v České republice, který byl zahájen již v roce 2010, se zaměřil na hlubší 

zkoumání poznatků finských odborníků. Tato země nebyla vybrána náhodou. Finsko je 

považováno za průkopnickou zemi v oblasti péče o staré lidi a jejich zapojení na trhu 

                                                 
183 viz výše kapitola 3.4 
184 KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 116. 
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práce.185 Poznatky, ke kterým došli řešitelé, nezůstaly jen v teoretické rovině, ale byly 

využity i při přípravě českého národního programu pro období let 2013 až 2017.186 

6. Možná inspirace francouzskou právní úpravou 

 

Může se Česká republika něčím inspirovat? Francie je velmi specifická země, 

jejíž obyvatelé jsou známi svým požitkářským způsobem života a 35 hodinovým 

pracovním týdnem.187 Přesto si ale Česká republika může vzít, alespoň z některých 

opatření, příklad. Přesto si ale Česká republika může vzít, alespoň z některých opatření, 

příklad.188 

Ve Francii se se stárnutím populace potýkají déle než u nás. Francouzské akční 

plány vznikaly vždy tripartitně, podílejí se na nich zaměstnavatelé, zaměstnanci i vláda. 

Nikdy se nejednalo jen o plané sliby. Dohody, které byly základem reforem, se staly 

základem pro uzákonění celé řady nástrojů pro zvýšení zaměstnanosti starších osob. Ne 

vždy ale takto vzniknou instituty, které skutečně vedou ke zlepšení situace v oblasti 

zaměstnanosti starších osob (příkladem je výše zmíněná ochranná doba pro 

zaměstnance ve věku 65 až 70 let, která vede k opačnému trendu). 

Pozitivní dopad ale jistě spočívá v tom, že samotní aktéři, kteří se podílejí na 

přípravě reforem, jsou vlastně již v průběhu domlouvání sami vzdělávání v oblasti 

zaměstnávání starších osob a v řízení lidských zdrojů. V České republice se na 

národním programu přípravy na stárnutí podílely jiné subjekty až v v roce 2013. Na 

jeho kvalitě je to znát; je obsáhlejší, konkrétnější a jasněji specifikuje nutné změny. 

                                                 
185 NOVOTNÝ, Petr a kol. autorů. Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat: možnost 

uplatnění age managementu v České republice [online]. AIVD, 2014, s. 100 [cit. 2015-03-25]. Dostupné 

z: http://www.aivd.cz/sites/default/files/prirucka_aivd_a5_finalni_2.pdf 
186 VIDOVICOVÁ, Lucie. Conceptual Framework for an Active Ageing Policy on Employment in the 

Czech Republic [online]. 2014, s. 18 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.case-

research.eu/en/node/58464 
187 Pracovní doba v jednotlivých zaměstnáních se sice nesčítá, ale je omezena maximální denní pracovní 

dobou, která činí 10 hodin (Code du travail : L3121-34), a maximální týdenní pracovní dobou (Code du 

travail : L3121-35 - L3121-37). 
188 HAYDEN, Anders. France's 35-hour work. Canadian Dimension. Feb2000, 34(1), s. 2. 

http://www.aivd.cz/sites/default/files/prirucka_aivd_a5_finalni_2.pdf
http://www.case-research.eu/en/node/58464
http://www.case-research.eu/en/node/58464
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Vliv francouzských tripartitních dohod je znát, oproti tomu české programy 

žádný reálný dopad nemají. Ve Francii tak existuje celá řada speciálních opatření, která 

jsou vytvořena na podporu zaměstnávání starších osob. V České republice se používají 

jen obecné nástroje. Ve Francii navíc nalezneme preventivní instituty (především 

v oblasti vzdělávání), u nás pouze následné, které reagují až na vzniklou situaci. 

Ve Francii je velký důraz kladen na konkurenceschopnost starších pracovníků. 

Té má být dosaženo právě díky průběžnému vzdělávání. Pracovníci mají nárok na 

osobní volno na vzdělávání v mezích, o kterých se českým zaměstnancům ani nesní. 

V České republice pracovní volno pro účely vzdělávání závisí z velké části na vůli 

zaměstnavatele, pokud se nejedná o zákonné případy. Průběžně dosažené vzdělání, 

včetně školení a rekvalifikací, se ve Francii zapisuje do zvláštního, tzv. osobního, účtu 

vzdělávání. Zápis je trvalý, platí po celou kariéru. Je nastaven tak, aby ho mohlo využít 

co největší spektrum osob. Slouží k rychlému zhodnocení pracovní kariéry a zkušeností 

pracovníka i k jeho snazšímu uplatnění na trhu práce. 

Konkurenceschopnost starších osob je ve Francii podpořena i mírnějšími 

podmínkami pro řetězení smluv na dobu určitou u starších pracovníků. Právě tato 

nepatrná změna by byla využitelná i v České republice. Legislativní omezení návaznosti 

smluv na dobu určitou má chránit zaměstnance před nejistotou a nutit zaměstnavatele, 

aby se zaměstnanci, o které mají zájem, uzavírali pracovní smlouvu na dobu neurčitou. 

Je nutné takto chránit i staršího pracovníka? Starší pracovník je v jiné situaci. Ví, že 

v dohledné době ukončí své působení na trhu práce, a proto mu právě smlouva na dobu 

určitou může vyhovovat. Pro zaměstnavatele se tak starší osoby mohou stát 

vyhledávanou flexibilní pracovní silou. 

Obě země se snaží především o udržitelnost důchodového systému; prvním 

krokem bylo zvýšení důchodového věku. Je ale zřejmé, že bez dalších opatření se pouze 

ušetřené zdroje přesunout do politiky (ne)zaměstnanosti. Francouzi velmi štědře 

pobízejí zaměstnavatele, aby přijímali starší pracovníky. 

A co si o nutnosti vyšší zaměstnanosti myslí cílová skupina? Opravdu všichni 

chtějí pracovat do vysokého věku? Otázka nestojí na jejich vůli, spíše na nutnosti. 

Chvályhodným cílem české odborné komise pro důchodovou reformu je, aby člověk 
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strávil přibližně čtvrtinu života v důchodu. Provedení je ovšem složitější. V roce 2015 

jdou do důchodu muži narození v roce 1952 ve věku 63 let. Jedna čtvrtina pak činí 

necelých 16 let; aby se opravdu jednalo o čtvrtinu života strávenou v důchodu, musel by 

se muž podle těchto výpočtů dožít 79 let. Průměrný věk dožití je ovšem nižší (75,2 let 

pro rok 2013).189 Ani v současné době se nejedná o jednu čtvrtinu života, kterou muž 

stráví v důchodu. Stejně starý Francouz mohl odejít do důchodu v 60 letech a 9 

měsících přičemž věk dožití je pro muže o čtyři roky vyšší než v České republice.190 

Ovšem i Francie byla nucena hranici pro odchod z pracovního trhu zvyšovat. 

Organizace spojených národů hodnotí přístup jednotlivých zemí problematice 

stárnutí pomocí tzv. Indexu aktivního stárnutí. Index zohledňuje čtyři oblasti: 

zaměstnanost; zapojení ve společnosti; nezávislost, zdraví a bezpečnost; možnost a 

vstřícnost prostředí vůči aktivnímu stárnutí. V hodnocení zemí EU, které proběhlo 

v listopadu 2014, dopadlo z 28 států nejlépe Švédsko (44,8 bodu). Až devátá příčka 

patřila Francii (35,7), která je jen o tři příčky výše než Česká republika. Oproti ostatním 

zemím střední a východní Evropy dosáhlo nadprůměrného výsledku Estonsko 

(jedenácté s indexem 34,8) a chválena je i Česká republika, která skončila o příčku níže 

na 12. místě z 28 států. Česká republika obdržela ve všech oblastech průměrné známky.  

V oblasti zaměstnávání starších osob Francie skončila dokonce o tři místa za Českou 

republikou. Největší podíl na tom má ovšem francouzská důchodová politika; Francouzi 

dosud nejsou nuceni pracovat do vyššího věku, hranice se posunuje jen postupně.191 

V České republice bylo vydáno několik akčních plánů týkajících se stárnutí. 

K jejich účinnému prosazování ale chybí politická vůle. Jedná se totiž o opatření, která 

nepřinášejí žádné politické body a navíc se jejich výsledky ukážou až za určité časové 

období. Programy sice reflektují mezinárodní dokumenty a doporučení, zůstávají však 

jen pouhými deklaracemi. Oproti tomu myšlenky francouzských tripartitních dohod jsou 

opravdu uváděny v život. Ani ve Francii se však nejedná o jednotnou koncepci, ba 

                                                 
189 EUROSTAT. Life expectancy at birth, by sex [online]. 25. 3. 2015 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00025&plugin=1 
190 Tamtéž. 
191 OSN. Active Ageing Index for 28 European Union Countries [online]. 2014, s. 5 [cit. 2015-03-25]. 

Dostupné z: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/WG7/Documents/Policy_Brief_AAI_for_EG_v2.pdf 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00025&plugin=1
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/WG7/Documents/Policy_Brief_AAI_for_EG_v2.pdf
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naopak. Směřování zaměstnávání starších osob je zmítáno podle vlivu aktéra, který hájí 

zájmy své skupiny. 

 

7. Závěr 

 

Na základě poznatků z mezinárodních dokumentů a přístupu Francie a České 

republiky lze řešení zaměstnávání starších osob rozdělit na tři hlavní oblasti: (1) 

podporující konkurenceschopnost zaměstnance, (2) motivující zaměstnavatele a (3) 

týkající se pracovních podmínek. 

První řešení je zaměřeno na vzdělávání zaměstnanců i zaměstnavatelů. 

Vzdělávání zaměstnanců by mělo probíhat po celý profesní život tak, aby starší 

pracovníci byli zaměstnavateli ceněni pro své zkušenosti. Zaměstnavatele je třeba 

vzdělávat především v oblasti řízení lidských zdrojů, age managementu a vyvracet 

stereotypní názory na starší pracovníky. Jednu z cest zvolila Francie, která pod pokutou 

nutí zaměstnavatele, aby přijímaly v rámci svých podniků speciální plány týkající se 

starších zaměstnanců. Vzdělávání je preventivním řešením, které má trvalé následky a 

navíc se neváže pouze na konkrétního zaměstnavatele. V České republice žádný 

propracovaný systém vzdělávání pracovníků neexistuje. Ve Francii najdeme rovnou 

osobní právo na vzdělávání postupně přetvořené v osobní účet vzdělávání. 

Druhá oblast se vyznačuje finančním či jiným zvýhodněním zaměstnávání 

starších osob. Jde o řešení, které ve většině případů reaguje na situaci ex post a váže se 

na konkrétního zaměstnavatele. Jsou využívány nástroje jako snížení odvodů 

zaměstnavatelů za zaměstnance v předdůchodovém věku, poskytování dotací 

zaměstnavatelům za zaměstnávání nezaměstnaných starších osob nebo za jejich udržení 

v pracovním procesu (mezigenerační smlouvy) či zkrácení pracovní doby 

zaměstnancům předdůchodového věku bez vlivu na výši budoucího důchodu. Jiné 

zvýhodnění zaměstnavatele spočívá například ve zjednodušení legislativních podmínek. 

Příkladem budiž pracovní smlouva na dobu určitou pro starší pracovníky, která 

nepodléhá všem zákonným omezením běžné pracovní smlouvy. 
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Poslední oblast se snaží vyjít vstříc zaměstnancům i zaměstnavatelům a to 

pomocí stanovení takových pracovních podmínek, které by vyhovovaly oběma stranám. 

Mezi pracovní podmínky řadím i umožnění postupného opuštění výdělečné činnosti 

starších osob a zkracování pracovní doby. Ať už je se tak děje pomoci procentuálního 

zvýšení výměry starobního důchodu, kdy zaměstnanec pokračuje ve výdělečné činnosti, 

aniž by pobíral důchod; nebo při souběhu výdělečné činnosti a pobírání plné výše 

důchodové dávky. Poslední možností je kombinace výdělečné činnosti a pobírání části 

starobního důchodu. Toto řešení představuje reálnou verzi mezinárodních požadavků na 

flexibilní odchod do důchodu. Druhá podoblast se zaměřuje na pracovní podmínky na 

pracovišti, zde více než jinde záleží na konkrétním příkladě. Jasné je pouze to, že 

podmínky musí být odvislé od individuální situace. Vlastí plány ohledně starších 

zaměstnanců, které povinně vytvářejí někteří zaměstnavatelé ve Francii, tak stanovují 

jen velmi obecně, na jaké podmínky mají určité kategorie zaměstnanců nárok. 

Všechny tři oblasti je nutné kombinovat. Velkou roli, a to ve Franci i v České 

republice, hraje motivace zaměstnavatelů, aby přijímali, popř. udržovali pracovní poměr 

se staršími pracovníky. Motivace zaměstnavatelů se zdá se být rychlým a účinným 

řešením. Starší člověk se znovu zapojí do pracovního procesu a má možnost získat 

pracovní návyky. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo v březnu 2015 tiskovou zprávu, ve 

které prohlásilo, že chce: „účinněji prosazovat politiku přípravy na stárnutí populace v 

České republice“.192 Nezbývá než doufat, že ministerstvo neskončí svou snahu pouze 

prosazováním, ale dobere se pozitivních výsledků. 

Obě země reagovaly na demografické změny ve společnosti zvýšením 

důchodového věku. Toto izolované řešení připomíná záplatu na roztrhaných kalhotách. 

Státy se musí na zaměstnávání starších osob zaměřit komplexně a propojit sociální 

zabezpečení, pracovní právo, politiku zaměstnanosti a vzdělávání do jednoho logického 

celku. 

 

                                                 
192 MPSV. MPSV bude lépe koordinovat přípravu na stárnutí [online]. MPSV, 30. března 2015, s. 1 [cit. 

2015-03-25]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/20724/TZ_300315a.pdf 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/20724/TZ_300315a.pdf
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Seznam zkratek 

 

ČR    Česká republika 

DARES Direction de l’animation de la recherche, des études et des 

statistiques 

ESLP   Evropský soud pro lidská práva 

EU   Evropská unie 

HDP   Hrubý domácí produkt 

IAP   Individuální akční plán 

MOP   Mezinárodní organizace práce 

MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NSS   Nejvyšší správní soud 

OECD   Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

OSN   Organizace spojených národů (United Nations) 

SDEU    Soudní dvůr Evropské unie 

STEM   Středisko empirických výzkumů 

VUPSV  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 
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Resumé 

Tato diplomová práce se zabývá zaměstnáváním starších osob. Problematiku 

zkoumá nejprve z hlediska mezinárodních dokumentů OSN, Rady Evropy a Evropské 

unie. V dalších částech se zaměřuje na Francii a Českou republiku a porovnává jejich 

přístup. Mezi oběma zeměmi existují významné rozdíly, jak z hlediska struktury 

sociálního systému, tak z hlediska životního stylu obyvatelstva. 

Francie se však se stárnutím obyvatelstva potýká déle než Česká republika, proto 

může být její přístup inspirací. Tradičně silnou roli hrají ve Francii odbory, které 

ovlivňují i politiku státu týkající se zaměstnávání starších osob. Děje se tak na základě 

tripartitních dohod; a to z let 2005 a 2013. 

V České republice bylo vydáno několik akčních plánů týkajících se stárnutí. 

K jejich účinnému prosazování ale chybí politická vůle. Programy sice reflektují 

mezinárodní dokumenty a doporučení, jsou však pouhými deklaracemi. Oproti tomu 

myšlenky francouzských dohod jsou opravdu uváděny v život. Ani ve Francii však 

nelze hovořit o tolik potřebné jednotné koncepci politiky zaměstnávání starších osob. 

Jedná se spíše o soubor opatření, která vznikají na základě ústupků jednotlivých aktérů 

na trhu práce.  

Ve Francii byla zavedena celá řada speciálních opatření, která si kladou za cíl 

podpořit zaměstnávání starších osob. V České republice žádné zvláštní instituty 

nemáme, používají se ty obecné. Ve Francii pak nalezneme i celou řadu opatření 

preventivních, v České republice jen ta následná. 

Autorka této diplomové práce dochází k závěru, že se Česká republika může 

inspirovat zejména důrazem, který je kladen na konkurenceschopnost starších 

pracovníků a apelem na firmy, aby se i ony zajímaly o zaměstnávání starších osob. Za 

pozornost stojí zvláště pracovní smlouva na dobu určitou se speciálními podmínkami 

pro starší pracovníky. 

Na základě poznatků z mezinárodních dokumentů a přístupu Francie a České 

republiky jsou v závěru diplomové práce jednotlivé nástroje zaměstnávání starších osob 
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rozděleny na tři hlavní oblasti: (1) podporující konkurenceschopnost zaměstnance, (2) 

motivující zaměstnavatele a (3) týkající se pracovních podmínek. 

Obě země reagovaly na demografické změny ve společnosti pouhým zvýšením 

důchodového věku. Státy se však musí na zaměstnávání starších osob zaměřit 

komplexně a propojit sociální zabezpečení, pracovní právo, politiku zaměstnanosti a 

vzdělávání do jednoho logického celku. 

Klíčová slova: ZAMĚSTNÁVÁNÍ, STARŠÍ OSOBY 
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Summary 

 EMPLOYMENT OF THE ELDERLY 

This paper focuses on employment of older people. The issue is tackled in the 

light of the international documents of the United Nations, the Council of Europe and 

the European Union. In the following sections the paper analyses French and Czech 

policies and compares their approach. There are major differences between these two 

countries in terms of social systems as well as lifestyle of the population. 

However, France deals with ageing of its population longer than the Czech 

Republic, therefore its approach may offer an inspiration. 

 The employee representatives traditionally play an important role in France. 

They also influence the state policy on employment of older people on the basis of the 

tripartite agreements from 2005 and 2013 respectively. Several action plans on ageing 

were issued in the Czech Republic. However, there seems to be a lack of political will to 

introduce proper legislation. The programmes reflect the international documents and 

recommendations but they are just declarations. On the other hand, the ideas of French 

agreements are really put in practise. Nevertheless, the French approach cannot be 

considered a coherent policy of employment of older people. It is rather a set of 

measures which originated from concessions of the subjects on the labour market 

The special measures aimed at employment support of older people were 

introduced in France. There is no specially designed measure for older people in the 

Czech Republic, the general ones are used instead. Also, there are even preventive 

measures in France, however, there are rather subsequent instruments in the Czech 

Republic. 

The author of the thesis concluded that France can inspire the Czech Republic 

particularly by its emphasis that is given to the older workers’ competitiveness and to 

the firms’ policy of employment of older people. Finally, it is worth drawing attention 

to the fixed-term contracts with special conditions for older people. 
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Based on the findings from the international documents and practise in the 

Czech Republic and France, the individual measures aimed at employment of older 

people can be  divided into three main fields: (1) supporting the competitiveness of an 

employee, (2) motivating the employer and (3) measures related to work conditions. 

Both countries reacted on demographic changes in the society by increasing the 

retirement age. However, the states must focus on the employment of older people in its 

complexity and connect the social security, labour law, employment policy and 

education into a coherent and consistent whole. 

Key words: EMPLOYMENT, OLDER PEOPLE 
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