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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku veřejných prací jako nástroje 

ke zvyšování zaměstnatelnosti vybraných uchazečů o zaměstnání v České republice. 

Pro výzkumné účely jsou za veřejné práce považovány veřejně prospěšné práce 

a veřejná služba. Základní teoretická východiska tvořily koncept workfare, koncept 

celoživotní zaměstnatelnosti a implementace. V návaznosti na uvedené se práce zabývá 

systémem veřejných prací v České republice, zejména jeho nastavením a vztahem 

k dlouhodobé nezaměstnanosti. Kromě toho odráží také úlohu veřejných prací pro další 

uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce. Pro srovnání zde byly uvedeny 

příklady dobré praxe ze zahraničí (ve vybrané evropské zemi – Polská republika). Mimo 

jiné bylo zjištěno, že zatímco veřejně prospěšné práce jsou již standardně využívaným 

nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti, současné nastavení veřejné služby je nutno 

inovovat. Navíc po absolvování veřejných prací se tímto způsobem aktivované osoby 

zpravidla stávají opět nezaměstnanými. Role veřejných prací pro další uplatnění 

dlouhodobě nezaměstnaných tak spočívá hlavně v tzv. měkkých přínosech (základní 

pracovní návyky, socializace atd.). 

 

 

 



   

Abstract 

The diploma thesis is focused on the issue of public works as a tool for 

employability improvement of selected job applicants in the Czech Republic. 

For research purposes the public works are community works and public service. 

The elementary theoretical basis have been formed by the concept of workfare, 

the concept of lifelong employability and implementation. In connection to the above-

mentioned, the thesis deals with the system of public works in the Czech Republic, 

especially with its setup and its relation to long-term unemployment. In addition, 

the thesis also reflects the role of public works for further assertion of long-term 

unemployed in the labour market. Examples of best practice abroad (in the selected 

European country – Poland) have been given for the sake of comparison here. It has 

been found out that while community works are already standardly used tool of active 

employment policy, the current form of public service needs innovations. Moreover, 

after finishing public works, people activated by that way usually become unemployed 

again. Therefore, the role of public works for further assertion of long-term unemployed 

consists mainly of soft benefits (basic work habits, socialization, etc.). 
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Úvod 

Diplomová práce vychází z veřejně politického problému nezaměstnanosti, tedy 

z celospolečensky významného tématu, jež ovlivňuje každodenní život relativně 

širokého okruhu osob. Konkrétně se zaměřuje na problematiku veřejných prací, které 

chápeme jako nástroj ke zvyšování zaměstnatelnosti, zejména osob dlouhodobě 

nezaměstnaných. S ohledem na poměrně mnohostranné možné pojetí veřejných prací 

jsou za ně pro mé výzkumné účely považovány pouze veřejně prospěšné práce a veřejná 

služba. Zpracování tématu odpovídá realizaci v podmínkách České republiky, své 

uplatnění zde však nalezly rovněž příklady dobré praxe ze zahraničí. 

 

Nezaměstnanost lze definovat hned z několika hledisek, což mimo jiné vyjadřuje 

její multidisciplinaritu. Lze například vycházet z přístupu sociálněpolitického, kdy je 

„sociální událost nezaměstnanosti definována nedobrovolným charakterem, pracovní 

schopností, připraveností pro výkon zaměstnání a aktivním hledáním zaměstnání“ 

(Tomeš, 2001, s. 142), nebo z možného ekonomického vymezení. „Nezaměstnanost 

existuje jednak tehdy, když je skutečný produkt ekonomiky pod (nebo nad) jeho 

potenciální úrovní, ale existuje i tehdy, když ekonomika operuje na úrovni potenciálního 

produktu, kdy jde o přirozenou míru nezaměstnanosti“ (Brčák, Sekerka, 2010a, s. 189). 

 

Historický kontext nynějšího pojetí evropské nezaměstnanosti je pak dán 

zejména industrializací, jež zcela zásadním způsobem ovlivnila dělbu práce a urbanizaci 

evropského prostoru. Díky svému poměrně širokému dopadu se pak nezaměstnanost 

postupně stala nejen konstantně sledovanou veličinou, ale také legitimním důvodem pro 

sociální ochranu takto postižených osob. Následný přechod k postindustriální 

společnosti pak nezbytnost efektivní ochrany ještě více umocnil. Veřejně politický 

problém nezaměstnanosti a jeho historický vývoj však byl v Evropě poměrně značně 

diferencovaný, zejména pak s ohledem na poválečné uspořádání, které společně 

s koncem 2. světové války rozdělilo Evropu na dva základní ideologicky rozdílné 

geopolitické útvary. Několik desetiletí trvající rozdělení, mimo jiné, poznamenalo 

i oblast nezaměstnanosti. Zatímco v zemích, kde byly aplikovány principy tržního 

hospodářství, odpovídala situace na trhu práce více méně aktuální nabídce a poptávce 

po pracovní síle, v tzv. východním bloku byla otázka zaměstnanosti výrazně 

zpolitizována. Přestože i mezi státy mimo zájmovou sféru vlivu tehdejšího Sovětského 
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svazu panovaly socioekonomické rozdíly, tyto byly zapříčiněny odlišnými faktory, např. 

rozdílným typem sociálního státu, jenž byl v té které zemi uplatněn. Naproti tomu 

socialistické státy, pro které byla charakteristická centrálně plánovaná ekonomika, 

rozvíjely koncept plné zaměstnanosti, včetně represivních opatření k tomu určených. 

Mezníkem v dalším evropském vývoji se pak stal až rozpad východního bloku a s tím 

spojený rozvoj demokracie na tomto území. S nezaměstnaností se tak Československo, 

resp. samostatná Česká republika, potýká již od svého přechodu z centrálně plánované 

na tržní ekonomiku. Jedním ze základních znaků těchto celospolečenských změn pak 

bylo, mimo jiné, postupné odbourání fenoménu umělé zaměstnanosti, který po pádu 

komunistického režimu ztratil své opodstatnění. Státní vlastnictví začalo být ve značné 

míře nahrazováno vlastnictvím soukromým. Došlo tedy k podstatným změnám na trhu 

práce, jež byly navíc umocněny rozvojem konkurenceschopnosti. Významné ztráty 

pracovních příležitostí, hlavně v tradičních průmyslových odvětvích, však byly poměrně 

úspěšně kompenzovány rozvojem soukromého podnikání a růstem zaměstnanosti 

v sektoru služeb. Přínosný byl také vstup nových zahraničních investorů nebo následné 

členství České republiky v Evropské unii. Přestože se u nás nakonec podařilo 

dlouhodobě udržet nezaměstnanost pouze na jednociferné úrovni, dále se jedná 

o celospolečenský problém. Dobře patrný je zejména v některých specifických 

oblastech, jako jsou např. staré průmyslové regiony či periferní části naší země, což 

patřičně reflektuje také tato diplomová práce. Přestože je míra nezaměstnanosti v České 

republice (4,6 %, září 2015) nižší než průměrná hodnota tohoto ukazatele v Evropské 

unii (9,1 %, září 2015), dotýká se významného počtu osob (Míra, 2015, s. 1). 

 

Zvláště závažné je pak postavení dlouhodobě nezaměstnaných, jež tvoří velmi 

významnou část (v ČR, cca 44 %) ekonomicky aktivního obyvatelstva v evidenci 

uchazečů o zaměstnání (Statistická, 2015, s. 9). Situace je problematická jak pro ně 

osobně, tak pro společnost, která se přirozeně snaží na sociální události spojené 

s dlouhodobou ztrátou zaměstnání rovněž odpovídajícím způsobem reagovat. Kromě 

nezbytné finanční podpory je pak důležitý pokud možno trvalý návrat těchto 

nezaměstnaných na trh práce, ideálně na jeho otevřenou formu, k čemuž však většinou 

nedochází. „Práce je důležitou podmínkou důstojné existence člověka, přináší mu nejen 

materiální prospěch, ale současně mu dává pocit seberealizace a společenské 

užitečnosti. Vřazuje člověka do řádu sociálních vztahů, uspokojuje jeho potřeby 

ctižádosti, sebeuplatnění a sebeúcty“ (Buchtová, Šmajs, Boleloucký, 2013, s. 49). 
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Své uplatnění při práci s dlouhodobě nezaměstnanými zde vedle sociální politiky 

nachází i politika zaměstnanosti. Mezi zavedené nástroje patří, v podmínkách České 

republiky, rovněž instituty veřejných prací, jež jsou předmětem této diplomové práce, 

přičemž pro její výzkumné účely jsou za tyto práce považovány veřejně prospěšné práce 

a veřejná služba. Dlouhodobě zavedené veřejně prospěšné práce, zaměřené na časově 

omezené uplatnění zejména dlouhodobě nezaměstnaných, standardně zahrnují placenou 

pracovní činnost z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti ve prospěch veřejného 

sektoru, jejíž náklady jsou zaměstnavatelům následně ve stanoveném rozsahu 

refundovány. Dle ustanovení § 112 Zákona č. 435/2004 Sb. zahrnují „pracovní 

příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě 

veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech, nejdéle na 24 

po sobě jdoucích kalendářních měsíců“ (Zákon o zaměstnanosti, 2015, s. 88-89). Tento 

systematický přístup tak zaručuje jak možnost využití dotované pracovní síly, tak 

odpovídající mzdové ohodnocení pracovní činnosti nezaměstnaných. Dalším přínosem 

je například udržení jejich pracovních návyků. 

 

Vedle veřejně prospěšných prací institut veřejné služby, kterým se podle 

ustanovení § 18a zákona č. 111/2006 Sb. „rozumí pomoc obcím nebo dalším subjektům 

zejména v oblastech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných 

veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního a sportovního rozvoje a sociální 

péče“ (Zákon o pomoci, 2015, s. 16-17), byl u nás prvotně zaveden teprve v roce 2009. 

Následně však prošel podstatnou kvalitativní změnou, kdy byl více zaměřen na osoby 

zařazené v evidenci uchazečů o zaměstnání, jež uvedené činnosti vykonávaly pro obce, 

příp. další veřejnoprávní subjekty bezplatně. Osoby v hmotné nouzi pak dosáhly 

alespoň na částečnou finanční kompenzaci, jejíž výše však byla spíše symbolická, 

když měla podobu pouze nároku na zvýšenou částku živobytí. Přestože se jednalo 

o poměrně významný nástroj aktivace nezaměstnaných, nemělo toto pojetí veřejné 

služby dlouhého trvání. Již koncem roku 2012 totiž bylo rozhodnutím Ústavního soudu 

zrušeno, a to díky částečnému rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Jedním 

z hlavních důvodů pak byla zejména absence ústavou garantované spravedlivé odměny 

za práci (Nález, 2012, s. 5608). 

 

Problematika veřejných prací, jako nástroje pro zvyšování zaměstnatelnosti 

dlouhodobě nezaměstnaných, je pro potřeby této diplomové práce vztažena 
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k podmínkám platným v České republice. Realizované expertní šetření pak zahrnuje 

zejména odborníky působící na území Moravskoslezského kraje, které je významně 

postiženo dlouhodobou nezaměstnaností. Výzkumný problém je tedy záměrně zkoumán 

pomocí případové studie v tomto kraji. V regionu navíc působí rovněž celá řada institucí 

a úřadů, jež mají s praktickou aplikací veřejných prací i s postavením dlouhodobě 

nezaměstnaných bohaté zkušenosti, což považuji za přínosné. S ohledem 

na prezentovaný historický vývoj je dále situace v České republice konfrontována 

s  evropským kontextem. Jako ideální se pak jeví srovnání příkladů dobré praxe 

s vybranou zemí bývalého východního bloku, jelikož obě sledované země měly v řešené 

oblasti, díky poměrně nedávnému přechodu od centrálně plánované ekonomiky 

k ekonomice tržní, více méně stejné výchozí podmínky. Pro výběr Polské republiky dále 

hovořila její geografická poloha, která umožňuje přenos zkušeností z bezprostředního 

sousedství České republiky, resp. nezaměstnaností postiženého Moravskoslezského 

kraje. 

 

Problémem, na který diplomová práce reaguje, je dlouhodobá nezaměstnanost 

a úloha veřejných prací při jejím řešení. V návaznosti na uvedené se tato práce tedy 

zabývá systémem veřejných prací v České republice (veřejně prospěšnými pracemi 

a veřejnou službou), zejména jeho legislativním nastavením, realizací a vztahem 

s dlouhodobou nezaměstnaností. Zpracování dále odráží také význam veřejných prací 

při pracovním uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných, když možnost jejich vstupu 

na otevřený trh práce je zpravidla velmi omezená. Pro srovnání jsou zmíněny příklady 

dobré praxe z Polské republiky. Aktuálnost tématu je pak spojena hlavně s nutností 

inovovat nastavení systému veřejných prací, jehož nedílná součást – veřejná služba, 

byla poměrně nedávno výrazně legislativně změněna rozhodnutím Ústavního soudu. 

Osobní motivací pro volbu právě tohoto tématu mé závěrečné kvalifikační práce byl 

nejen můj zájem o danou problematiku, ale rovněž mé životní zkušenosti z okresu 

Karviná, jenž patří mezi nezaměstnaností nejvíce postižené regiony u nás. 
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1 Základní vymezení 

1.1 Základní vymezení problému 

Celospolečenský problém nezaměstnanosti nabyl na našem území na významu 

zejména v souvislosti s polistopadovými změnami, jež, mimo jiné, rovněž vedly 

k výskytu poměrně početné skupiny občanů bez pracovního uplatnění. Začaly se tak 

i u nás projevovat specifika trhu práce, kde je „ve spojení s tržní ekonomikou prodávána 

a kupována práce, resp. pracovní smlouvy a mzdy jsou směňovány za čas a kvalifikaci 

pracovníků“ (Mareš, 2002, s. 54). Částečnou výhodou České republiky však bylo, 

že se zde, na rozdíl od dalších postkomunistických zemí ve středoevropském prostoru, 

podařilo udržet nezaměstnanost na relativně nízké úrovni, což mělo hned několik 

ekonomických a mimoekonomických příčin, mezi které patřily např. odchody 

pracujících důchodců, dynamický rozvoj terciárního sektoru atd. (Mareš, 2002, s. 50-

52). Míra nezaměstnanosti za 3. čtvrtletí 2015 tak u nás, dle metodiky Eurostatu, činila 

4,8 % (září 2015), což v mezinárodním srovnání řadí naši zemi v rámci hospodářského 

prostoru Evropské unie mezi státy s absolutně nejnižšími hodnotami tohoto sledovaného 

ukazatele (Harmonised, 2015, s. 1). Srovnání dlouhodobého vývoje situace v Česku, 

Polsku a Evropské unii (viz graf č. 1). Český statistický úřad ve spolupráci 

s Ministerstvem práce a sociálních věcí pak za stejné období (září 2015) vykázal „podíl 

nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 

15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku, 6 % a 441 892 osob“ (Informace, 2015, s. 1). 

 

K charakteristickým znakům nezaměstnanosti zpravidla patří také její územní 

diferenciace. Jinak tomu není ani v podmínkách České republiky. Přestože po pádu 

komunistického režimu v zásadě došlo k odbourání konceptu plné zaměstnanosti 

na celém našem území, ne všechny regiony měly stejné výchozí podmínky. Počet osob 

bez pracovního uplatnění tak mimo jiné odrážel externality vlastní danému územnímu 

celku. Mezi tyto patřily např. věková a vzdělanostní struktura obyvatelstva, počet 

obyvatel, přirozený/migrační přírůstek/úbytek obyvatelstva, hustota zalidnění, míra 

urbanizace, odvětvová struktura průmyslu a míra její nezbytné restrukturalizace, 

dopravní a obslužná infrastruktura atd. Odlišnosti v postavení jednotlivých regionů také 

odpovídajícím způsobem působily na transformaci původní centrálně plánované 

ekonomiky na tržní, a to zejména v kontextu rozvoje soukromého podnikání, jež bylo 
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pro aplikaci tržních principů klíčové. Na celostátní úrovni tak došlo k významným 

kvantitativním změnám ve struktuře zaměstnanosti, resp. počtech pracovníků 

v jednotlivých odvětvích. Dobře patrná je tato situace v primárním sektoru, kdy ještě 

v roce 1990 zde působilo přes 600 tis. ekonomicky aktivních obyvatel, zatímco 

na přelomu tisíciletí osciloval tento počet na hranici 200 tis. osob, obdobné tendence lze 

zaznamenat také např. ve zpracovatelském průmyslu (Hrnčiarová, Mackovčin, Zvara 

et al., 2009, s. 173-177). Postupnou proměnou nakonec prošly všechny sektory národního 

hospodářství, když největší růst zaznamenal sektor služeb, a to hlavně na úkor částečné 

ztráty významu dříve tradičního průmyslu (Hrnčiarová, Mackovčin, Zvara et al., 2009, 

s. 176). Tyto proměny tak naprosto zásadním způsobem změnily situaci na trhu práce, 

když poptávka zaměstnavatelů vycházející z jejich aktuálních potřeb vždy ne zcela 

korespondovala s kompetencemi dostupné pracovní síly. 

 

Graf č. 1: Vývoj nezaměstnanosti ve vybraných zemích 

 

Zdroj dat: Eurostat (Total, 2015, s. 1), vlastní úpravy 

 

Srovnáním výskytu nezaměstnanosti za 3. čtvrtletí 2015 (září 2015) na úrovni 

krajů lze konstatovat, že co do podílu nezaměstnaných osob na počtu obyvatel patří 

mezi nejvíce postižené regiony Ústecký a Moravskoslezský kraj, kde se tento pohybuje 

kolem hranice 8 – 9 %, kraje Karlovarský, Jihomoravský, Olomoucký a Liberecký zase 

dosahují hodnot cca 6,5 % (Podíl, 2015, s. 2). Na okresní úrovni je možno sledovat 
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územní oblasti NUTS 4, což odpovídá stavu před zavedením vyšších územně správních 

celků (krajů) a umožňuje srovnání v delším časovém horizontu. Zatímco okresy 

s podílem nezaměstnaných na počtu obyvatel pod úrovní 5 % jsou soustředěny zejména 

v Praze, Plzeňském a Pardubickém kraji, hranici 9 % překročilo celkem šest jednotek: 

Chomutov, Most, Ústí nad Labem, Bruntál, Karviná a Ostrava (Podíl, 2015, s. 1). Daná 

skutečnost se pak promítla také při zpracování této kvalifikační práce, resp. při 

expertních rozhovorech/šetřeních s odborníky na řešenou problematiku. Bližší zaměření 

na Moravskoslezský kraj, kde jsou mimo jiné zastoupeny již zmíněné okresy Bruntál, 

Karviná a Ostrava, umožnilo vhodné částečné propojení tématu s mezinárodním 

kontextem, když podstatná část tohoto vyššího územně správního celku hraničí 

s Polskou republikou, která prošla jako další středoevropská postkomunistická země 

obdobným vývojem. K dalším relevantním ukazatelům podporujícím volbu tohoto 

cílového regionu patří velmi omezené možnosti získání nového pracovního uplatnění. 

Vybrané oblasti (zejména okr. Karviná a Bruntál) se tak potýkají s trvalým nedostatkem 

volných pracovních míst, když na jedno takto dostupné místo připadají desítky 

uchazečů v evidenci Úřadu práce ČR, konkrétně koncem roku 2014 to na Karvinsku 

bylo cca 30 osob a v okresu Bruntál cca 34 osob, přičemž celorepublikový průměr 

dosahoval hranice cca 9 nezaměstnaných (Statistická, 2015, s. 37). V roce 2013 to bylo 

až cca 81 osob – okres Karviná a cca 67 osob – okres Bruntál (Statistická, 2014, s. 37). 

 

Zvláště komplikované je postavení dlouhodobě nezaměstnaných, tj. osob, 

jež jsou bez zaměstnání více než 12 po sobě jdoucích měsíců (Statistická, 2015, s. 9), 

jímž se tato diplomová práce dále blíže věnuje. Osoby postižené dlouhotrvající ztrátou 

pracovního uplatnění se musí vypořádat s poměrně širokou škálou negativních 

následků, což do jisté míry dopadá také na celou společnost a klade zvýšené nároky 

na zajištění redistribuce potřebných finančních prostředků (Mareš, 2002, s. 47).  Další 

nespornou nevýhodou tohoto typu nezaměstnanosti je skutečnost, že potenciálně 

ohrožuje již tak znevýhodněné rizikové skupiny obyvatelstva, mezi něž řadíme např. 

„nekvalifikovanou pracovní sílu, osoby s handicapy, příslušníky etnických minorit, 

mladistvé, obyvatele venkovských oblastí“ (Mareš, 2002, s. 46-47), osoby 

v předdůchodovém věku atd. Nepříznivé působení dále umocňuje spojitost dlouhodobé 

nezaměstnanosti s následným výskytem opakované ztráty zaměstnání (Mareš, 2002, 

s. 25-26). Možnost dlouhodobého návratu těchto nezaměstnaných na otevřený trh práce 

je tak zpravidla velmi omezená. Na příkladu České republiky je u dlouhodobě 
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nezaměstnaných nejsložitější situace opět v krajích Ústeckém a Moravskoslezském, 

kde činil na konci roku 2014 jejich podíl přes 50 %, přičemž celorepublikový průměr 

byl cca 44 % (Statistická, 2015, s. 50). Osoby evidované více než 24 měsíců tehdy 

tvořily 27 % (v rámci ČR), na území Moravskoslezského kraje bylo jejich zastoupení 

ještě o cca 6 procentních bodů vyšší (Zpráva, 2015, s. 27). Nejvíce ohrožené skupiny 

v tomto regionu pak více méně korespondují s uvedenou typologií Mareše 

a zahrnují „osoby zdravotně postižené, fyzické osoby starší 50 let věku, lidi bez vzdělání, 

příp. pouze s ukončenou základní školní docházkou, příslušníky národnostních menšin, 

fyzické osoby pečující o malé dítě či dlouhodobě zdravotně postiženého člena rodiny 

a fyzické osoby společensky nepřizpůsobivé“ (Zpráva, 2015, s. 27). Srovnání 

dlouhodobého vývoje situace v Česku, Polsku a Evropské unii (viz graf č. 2). 

 

Graf č. 2: Vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti ve vybraných zemích 

 

Zdroj dat: Eurostat (Long-term, 2015, s. 1), vlastní úpravy 

 

Následný postoj společnosti pak vychází z legitimní snahy adekvátně reagovat 

na problém dlouhodobé nezaměstnanosti, resp. sociální události s ní spojené, tj. situace 

„společensky uznané za závažné a vyžadující společenskou ochranu, protože postižená 

osoba není s to jeho důsledky odvrátit“ (Tomeš, 2001, s. 117). Cílený přístup veřejných 

systémů přispívající k účelnému, hospodárnému a efektivnímu řešení uvedené 

problémové situace zahrnuje v našich podmínkách celou řadu poměrně různorodých 
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opatření. Patří zde např. legislativní změny a další podoby regulace, finanční podpory 

a dotace, daňové úlevy, informační a poradenská činnost, koncepční úpravy atd. 

Tyto nezbytné činnosti jsou realizovány jak na centrální úrovni, tak v rámci 

samosprávné, příp. přenesené, působnosti, a to přímo v dotčených lokalitách. 

Rovněž jejich zaměření může na straně jedné pokrývat značnou část řešené 

problematiky nebo např. jen dílčí zájmovou oblast lokálního charakteru, na straně 

druhé. Nositelem mohou být příslušníci veřejného, soukromého i občanského sektoru. 

Zpravidla se však téměř vždy jedná o opatření náročná na alokaci potřebných finančních 

zdrojů, s významným finančním dopadem na veřejné rozpočty. 

 

Základním komplexním nástrojem, jímž ČR přistupuje k osobám bez pracovního 

uplatnění, je aktivní politika zaměstnanosti, jež je legislativně definována zejména 

zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Jejím cílem je 

v souladu s § 104 zákona směřování k maximální možné zaměstnanosti práceschopného 

obyvatelstva, za jehož naplňování zodpovídají společně Ministerstvo práce a sociálních 

věcí a Úřad práce ČR, přičemž v potřebném rozsahu spolupracují také s ostatními 

subjekty (Zákon o zaměstnanosti, 2015, s. 78). 

 

Jedním ze základních opatření aplikovaných na našem území jsou i veřejně 

prospěšné práce, jejichž dopad na zvyšování zaměstnatelnosti dlouhodobě 

nezaměstnaných je zkoumán v této diplomové práci. Časově omezené veřejně prospěšné 

práce jsou dle § 112 Zák. o zaměstnanosti „ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních 

nebo jiných obecně prospěných institucí, které vytváří zaměstnavatel k pracovnímu 

umístění uchazečů o zaměstnání, a pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody 

s Úřadem práce, který na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek, až do výše 

skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy“ (Zákon o zaměstnanosti, 2015, 

s. 88-89). V současnosti se jedná o již standardní nástroj využívaný k podpoře 

pracovního uplatnění nezaměstnaných. Druhým typem veřejných prací, pro potřeby této 

kvalifikační práce, je veřejná služba, jejíž schopnost zvyšovat zaměstnatelnost 

dlouhodobě nezaměstnaných je také zjišťována. „Veřejná služba je vykonávána 

osobami v hmotné nouzi a osobami vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání 

na základě písemné smlouvy, uzavřené s krajskou pobočkou Úřadu práce po dohodě 

s obcí nebo dalším subjektem, přičemž za její výkon nenáleží odměna“ – § 18a (Zákon 

o pomoci, 2015, s. 17). Přestože jsou si oba zmiňované nástroje svým způsobem podobné, 
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hlavní rozdíly panují v délce jejich možného výkonu a v daném způsobu odměňování, 

což mimo jiné odráží jejich motivační potenciál pro participující osoby/subjekty. 

Veřejně prospěšné práce jsou navíc neslučitelné s evidencí uchazeče o zaměstnání, 

což u veřejné služby neplatí. Současná praktická aplikace veřejné služby také objektivně 

naráží na limity dané jejím dobrovolným/bezplatným výkonem. Otázka finanční 

motivace je v případě veřejných prací zásadní, jelikož se promítá do praktické 

využitelnosti obou sledovaných institutů, a to zvláště v případě absence reálných 

sankčních opatření. Nezaměstnanými je tak posuzována celková ekonomická výhodnost 

dané pracovní činnosti, jak z pohledu možného navýšení jejich disponibilních příjmů, 

tak v kontextu vzniklých výdajů. Nevýhodné může být toto srovnání např. v případě 

dodatečné ztráty statusu osoby v hmotné nouzi, resp. nároku na vybrané dávky, přičemž 

dalším problémem je i obecně nízká úroveň minimální mzdy (Trlifajová, Hurrle, 

Kissová, 2014, s. 40-41). Tato je totiž pro veřejně prospěšné práce poměrně často 

využívána. 

 

Z veřejných prací, definovaných v rámci této diplomové práce, tak nyní 

převažuje aktivace nezaměstnaných formou veřejně prospěšných prací. Ještě před 

několika lety však zde panovala situace zcela odlišná, kdy byla veřejným sektorem 

hojně využívána právě veřejná služba, a to zejména s ohledem na tehdy platnou právní 

úpravu. Tato předmětná legislativa stanovovala pro specifický okruh osob bez 

pracovního uplatnění zákonnou povinnost výkonu předem stanoveného rozsahu prací 

v rámci veřejné služby, a to bez nároku na odměnu, resp. s plněním ve výši přiznané 

standardní/zvýšené dávky v hmotné nouzi, jejíž výplata byla nově podmíněna právě 

řádným výkonem veřejné služby. Zatímco pro veřejný sektor to byl svým způsobem 

ideální nástroj, jak bez přímých finančních nákladů na mzdy zajistit poměrně rozsáhlý 

okruh pomocných prací, pro takto aktivované nezaměstnané neměla taková pracovní 

činnost kýžený finanční efekt. Tehdejší významná kvalitativní změna, která podstatně 

rozšířila okruh takto zapojených osob, tak vedla k prokazatelnému nárůstu poptávky 

po zajištění předmětných prací ve veřejném sektoru právě formou veřejné služby. 

Přestože se jednalo o účinnou formu aktivace vybraných nezaměstnaných, setkalo se 

takové pojetí veřejné služby s poměrně výraznou kritikou z řad občanů i politické 

reprezentace. Ta posléze vyústila v ústavní stížnost skupiny poslanců Parlamentu České 

republiky a tehdy platné nastavení veřejné služby tak bylo podrobeno přezkumu 

Ústavního soudu, jehož rozhodnutí nakonec způsobilo v tehdy již zaběhnutém systému 
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veřejné služby zcela zásadní zvrat. Naše nejvyšší soudní instance dospěla k právnímu 

názoru, že bezplatný výkon veřejné služby je v rozporu se zákazem nucených prací, 

když pro setrvání osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání a s tím spojená finanční 

plnění byla účelově vázána povinnost přijmout nabídku na bezplatný výkon veřejné 

služby (Nález, 2012, s. 5606-5607). Nepřiměřenost tohoto břemene navíc nelze 

odůvodnit jeho relativní dobrovolností, když dotyčná osoba sice není povinna evidence, 

ale zříká se tak svých oprávněných zákonných nároků, což je stejně jako porušení 

příslušného ustanovení ústavní Listiny základních lidských práv, jež garantuje právo 

na spravedlivou odměnu za práci, nepřijatelné (Nález, 2012, s. 5606-5608). Veřejná 

služba tedy ztratila hlavní zdroj své pracovní síly, přičemž její současná praktická 

využitelnost je velmi malá, je tak předurčena k budoucí inovaci. 

 

Názory na uplatňování veřejných prací pro cílenou aktivaci nezaměstnaných se 

různí. Zatímco veřejně prospěšné práce jsou v současnosti obecně vnímány jako nedílná 

součást aktivní politiky zaměstnanosti, veřejná služba je na okraji zájmu, což zjevně 

souvisí zejména s její nynější neatraktivností. Dobrovolný výkon této pracovní činnosti 

bez přímého finančního plnění není zpravidla motivující, a to jak pro nezaměstnané, 

tak pro jejich potenciální zaměstnavatele. Naproti tomu veřejně prospěšné práce jsou 

de facto základní pracovní příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané. Tento nástroj aktivní 

politiky zaměstnanosti těží z poměrně propracovaného systému spolupráce úřadů práce 

s jednotlivými městy/obcemi, pro které takto aktivovaní uchazeči o zaměstnání zajišťují 

potřebné práce, přičemž náklady na jejich pracovní činnost jsou pro dané samosprávy 

vlastně minimální. V evropském kontextu (např. Strategie Evropa 2020) je pak cílená 

aktivita nezaměstnaných nedílnou součástí politik zaměstnanosti uplatňovaných na území 

Evropské unie. Mezi jejich hlavní směry tak patří rovněž např. „zlepšení fungování trhů 

práce“, když dle rozhodnutí Rady Evropské unie by jednotlivé členské země, mimo 

jiné, „měly zajistit, aby jejich systémy sociální ochrany účinně aktivizovaly osoby, které 

se mohou účastnit trhu práce, a tuto účast jim umožnily“ (Příloha, 2015, s. 1-3). 
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1.2 Cíle práce 

Pro potřeby diplomové práce byly hned na počátku formulovány tři základní 

výzkumné cíle, jejichž naplnění významně přispívá k řádnému zpracování zvoleného 

tématu: 

1. Popsat a vysvětlit institucionální nastavení fungování systému veřejných prací 

v systému politiky zaměstnanosti České republiky. 

2. Zjistit jaký je vztah mezi veřejnými pracemi a dlouhodobou nezaměstnaností, 

tj. zda účast na veřejných pracích vede k návratu na trh práce. 

3. Zjistit příklady dobré praxe a komparovat nastavení veřejných prací s vybranou 

evropskou zemí bývalého východního bloku. 

 

První cíl vychází z nezbytného institucionálního ukotvení tématu. Zohledňuje 

polistopadový vývoj hlavních dotčených systémů a jeho současné nastavení. Jedná se 

tedy vlastně o vymezení vstupních podmínek, které u nás v případě zaměstnatelnosti 

dlouhodobě nezaměstnaných panují. S ohledem na bližší zaměření tématu na veřejné 

práce, a takto pojímané veřejně prospěšné práce a veřejnou službu, je fungování 

a institucionální nastavení systému vztaženo právě k těmto činnostem. Politika 

zaměstnanosti České republiky zase poskytuje práci základní rámec. 

 

Druhým cílem je ambice zjistit zda existuje vztah mezi řešeným pojetím 

veřejných prací a dlouhodobou nezaměstnaností tak, jak je u nás legislativně nastavena, 

tj. týkající se osob, jež jsou již minimálně dvanáct po sobě jdoucích měsíců bez 

pracovního uplatnění. Zkoumána bude také skutečnost, zda účast na veřejných pracích 

vede k návratu na trh práce. 

 

Třetí cíl zase zohledňuje výskyt problému ve středoevropském prostoru, 

což umožňuje rozšířit úroveň poznání dané reality. Rovněž volba komparace se zemí 

bývalého východního bloku nebyla náhodná, protože tato zpravidla prošla obdobným 

vývojem jako ČR. Cíleně bylo zvoleno Polsko, s kterým má naše země nejdelší státní 

hranici, ve vztahu k modelovému Moravskoslezskému kraji se pak jedná o ideální 

možnost srovnání. Případný přenos příkladů dobré praxe navíc může těžit z kulturní 

blízkosti obou zemí. K alokaci potřebných zdrojů zde dále mohou velmi dobře sloužit 

finanční prostředky Evropské unie, a to např. formou podpory přeshraniční spolupráce. 
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1.3 Výzkumné otázky 

S ohledem na uvedené cíle diplomové práce byly formulovány celkem čtyři 

základní výzkumné otázky, jejichž zodpovězení je pro řádné zpracování zvoleného 

tématu klíčové: 

1. Jak je institucionálně nastaven systém veřejných prací v České republice? 

2. Pomáhají veřejné práce dlouhodobě nezaměstnaným s návratem na trh práce 

v České republice? 

3. Jaké jiné další funkce ve vztahu k dlouhodobě nezaměstnaným veřejné práce 

v České republice naplňují? 

4. Jak jsou veřejné práce nastaveny v zahraničí, resp. ve vybrané evropské zemi? 

 

První otázka zjišťuje konkrétní institucionální nastavení takto pojímaných 

veřejných prací. Podstatou je relativně detailní rozbor institucionálního přístupu 

hlavních relevantních aktérů. Zkoumáno bylo rovněž základní legislativní vymezení 

sledované problematiky. Výzkumná otázka byla řešena z pohledu České republiky. 

 

Druhá otázka pomáhá objasnit skutečný význam takto pojímaných veřejných 

prací pro zvyšování zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných. Klíčovým aspektem 

je zde důraz na pokud možno dlouhodobé pracovní uplatnění řešených osob. Výzkumná 

otázka byla řešena z pohledu České republiky. 

 

Třetí otázka do jisté míry souvisí s již zmíněným skutečným významem takto 

pojímaných veřejných prací. Zjišťované funkce odráží komplexní působení veřejných 

prací na dlouhodobě nezaměstnané, když kromě očekávaného návratu na trh práce mají 

na danou cílovou skupinu další dopady. Výzkumná otázka byla řešena z pohledu České 

republiky. 

 

Úkolem čtvrté otázky je pak zjistit konkrétní informace o nastavení systému 

veřejných prací v Polské republice. Zjištěné skutečnosti slouží jako výchozí data pro 

komparaci veřejné služby v této postkomunistické zemi a u nás. Další významnou 

součástí jsou příklady dobré praxe, které jsou základním předpokladem pro případný 

přeshraniční přenos relevantních zahraničních zkušeností. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Koncept workfare 

Nosnou ideou sledovaného teoretického přístupu je myšlenka cílené aktivace, 

v našem případě na příkladu dlouhodobě nezaměstnaných. Obecným cílem aktivačních 

strategií „je začlenit lidi schopné práce do systému placeného zaměstnání v co 

největších počtech a v co nejdelším období jejich životního cyklu“ (Sirovátka, 2005, 

s. 42). Ústředním finančním zdrojem k zajištění lidských potřeb je tak z tohoto úhlu 

pohledu zejména příjem z pracovní činnosti, přičemž zanedbatelná není ani případná 

úspora veřejných finančních prostředků (např. v případě eliminace vzniku opětovné 

nezaměstnanosti). Stěžejní význam zde má rovněž nutnost převzít osobní zodpovědnost 

za vlastní život, kterou lze po každém jedinci v přiměřeném rozsahu oprávněně 

požadovat. Daný předpoklad se samozřejmě týká potřeby práce, jako základní lidské 

přirozenosti, i možnosti směny tohoto specifického statku na trhu. 

 

Samotná teorie byla původně rozpracována zejména v 70. letech 20. století 

a následně prakticky testována, a to pilotně na území USA a Kanady (Keller, 2010, s. 45). 

Historicky se pak workfare pojí s poměrně různorodou skupinou sociálně vyloučených 

osob, včetně dlouhodobě nezaměstnaných, resp. s možností jejich (opětovného) 

začlenění mezi pracující (Jepsen, Serrano Pascual et al, 2006, s. 111-116). Vývoj teorie 

v sobě odráží postupnou přeměnu jak trhu práce, tak úrovně poskytované sociální 

ochrany, tj. probíhající přechod směrem k postmodernímu pojetí dané problematiky. 

Hovoříme tedy vlastně o přechodu „od welfare k workfare, kde cílovým stavem je sice 

blahobyt, avšak podmíněný aktivitou jedinců, především vlastní prací“ (Kotýnková, 

2009, s. 6). Důležitým aspektem je zde samozřejmě motivace k pracovní činnosti, když 

tato do jisté míry vychází ze skutečné potřeby participace daného jedince na trhu práce. 

„Jednoduše jde o to, že v situaci, kdy chybí ekonomická motivace pracovat – mzda je 

na stejné úrovni jako sociální dávky – nastupují administrativní opatření nutící jednotlivé 

nezaměstnané být aktivní“ (Kulhavý, 2006, s. 6-7).  

 

Přestože základní principy workfare jsou na našem území uplatňovány relativně 

krátkou dobu, některé jeho charakteristické znaky se i v evropském prostoru vyskytují 

mnohem déle. Důvod této disparity pak lze objektivně spatřovat ve specifickém 
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postavení postkomunistických zemí, kde byla směna práce po dlouhá desetiletí 

zpravidla záležitostí politickou a ne otázkou nabídky a poptávky na volném trhu. Další 

rozdíly pak panovaly např. v různých výchozích podmínkách, jež mimo jiné 

reflektovaly do té doby uplatňovaný typ sociálního státu. Omezené možnosti trvalého 

pracovního uplatnění v tradičních průmyslových odvětvích, jež se vyznačovaly vysokou 

poptávkou po pracovní síle a stabilitou, pak společně s narůstající nejistotou ve svém 

důsledku znamenaly eskalaci dlouhodobé nezaměstnanosti a nákladů s ní spojených, 

což požadavek na aktivaci takto nevyužité složky práceschopného obyvatelstva vlastně 

podnítilo. Původní systémy, které vycházely ze zcela odlišných podmínek na trhu práce, 

totiž již zpravidla nebyly s to standardní úroveň sociální ochrany takto postiženým 

jedincům dlouhodobě zajistit. Problematika aktivace nezaměstnaných se navíc stala 

i poměrně významným politickým tématem. Nastavení a financování dané politiky 

se tak stalo trvale neudržitelné. Nadto u vybrané části nezaměstnaných poskytovaná 

sociální podpora převyšovala jejich reálné možnosti získat tyto finanční prostředky 

vlastní prací (Kotýnková, 2009, s. 3). V případě adaptace byla jejich motivace 

k opětovnému návratu na trh práce dále objektivně snížena, což mohlo vyústit 

až ke vzniku tzv. sociální pasti nezaměstnanosti. V extrémních případech hrozilo 

dokonce riziko mezigeneračního přenosu této strategie. 

 

Jako jeden z možných způsobů, jak na vzniklou problémovou situaci reagovat, 

se ukázal právě přístup workfare, jehož podstatou byla poskytovatelem podpory 

vynucená aktivace nezaměstnaných. Použita zde tedy byla tzv. donucovací funkce 

systémů sociální ochrany, která zvýhodňovala aktivní osoby ochotné pracovat před 

pasivními, tj. de facto dobrovolně nezaměstnanými (Kotýnková, 2009, s. 5). 

Dlouhodobé udržení určité úrovně sociální ochrany je tak nově přímo podmíněno 

aktivitou jedince. Samozřejmě s ohledem na existenci případných specifických 

okolností (např. zdravotní způsobilost). V zásadě se tak jedná o „programy nebo 

schémata, které od lidí vyžadují, aby si odpracovali dávku sociální pomoci“ (Lodemel, 

Trickey in Gerbery, Lesay, Škobla, 2007, s. 114). K opětovnému začlenění osob bez 

stálého pracovního uplatnění zpět na trh práce z pohledu workfare dochází v kontextu 

flexibilizace pracovní síly, když jen povinná pracovní aktivita nezaměstnaných zaručuje 

trvání nároku na sociální dávky, přičemž příp. mzda za takto vykonanou práci je nižší 

než obvyklá (Sirovátka, 2003, s. 94-95). Rovněž výše poskytovaných dávek se 

pohybuje pouze na nízké úrovni (Sirovátka, 2011, s. 34). Typickou cílovou skupinou 
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jsou zde právě dlouhodobí příjemci sociální ochrany, kteří se zpravidla rekrutují z řad 

dlouhodobě nezaměstnaných. Přístup úředního aparátu k těmto osobám lze označit 

za administrativní, jenž téměř nevěnuje pozornost jejich individuálním potřebám, 

přičemž nezaměstnaným je zde zpravidla připisováno podřízené postavení (Sirovátka, 

2011, s. 33-34). Za ústřední příčinu nemožnosti pracovního uplatnění považuje 

teoretický model workfare individuální selhání jedince, na což tato teorie reaguje 

adekvátním finančním, administrativním a legislativním tlakem (Sirovátka, 2005, s. 43). 

Motivace takto aktivovaných osob tedy vychází zejména ze snahy úspěšně čelit 

reálnému riziku uplatnění příslušných sankcí. Tyto zpravidla nejsou plně využívány již 

při prvním nenaplnění stanovených podmínek, ale jsou spíše odstupňovány (Kulhavý, 

2006, s. 20). Obecným cílem této sankční strategie je tedy přimět dotčené osoby 

k vynucenému návratu na trh práce. Kvalita takto získaného placeného zaměstnání 

je z tohoto pohledu podružná (Sirovátka, 2011, s. 33). V krajní poloze „režim workfare 

v zásadě znamená, že sociálně potřebný člověk je nucen vzít jakoukoliv práci pod 

hrozbou ztráty nároku na pomoc“ (Keller, 2010, s. 44). Za stěžejní prvky prezentované 

teorie tedy můžeme považovat moment donucení, pracovní aktivitu a spojitost s nejnižší 

vrstvou sociální ochrany (Gerbery, Lesay, Škobla, 2007, s. 114-115). Podle Standinga 

zase workfare zahrnuje tři základní komponenty, přičemž situace osob dlouhodobě 

nezaměstnaných se týkají zejména dvě z nich, a to jak požadavek na umístění všech 

osob nacházejících se na pomezí trhu práce do zaměstnání nebo na odbornou přípravu, 

tak zpřísnění pracovních podmínek, resp. uplatňování aktivačních opatření vůči 

příjemcům sociální pomoci (Standing in Handler, 2005, s. 106). Důraz je zde zpravidla 

kladen na povinnost pracovat, cílenou maximalizaci participace na trhu práce 

a v neposlední řadě také na minimální ochranu příjmů aktivovaných (Vis, 2007, s. 109). 

 

Stejně jako jiné teoretické přístupy, také uplatňování workfare bylo přirozeně 

podrobeno relevantní odborné kritice. V podmínkách České republiky zde můžeme, 

mimo jiné, zařadit velmi kritický přístup Kellera, který zpochybňuje již samotnou 

podstatu této teorie. Všímá si tak např. zjevného přenosu viny za ztrátu zaměstnání 

přímo na takto postižené jedince, když ani jejich dřívější zaměstnání, ze kterého 

odváděli pojistné, již dále není zárukou jejich nároku na sociální práva (Keller, 2010, 

s. 44-45). Z dalších lze zmínit příkladně vnímání workfare jako reálné ohrožení lidských 

práv, tj. např. práva na svobodu od nucené práce (Hinton, 2012, s. 45). 
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2.2 Koncept celoživotní zaměstnatelnosti 

Počátky rozvoje konceptu zaměstnatelnosti sahají až do prvních desetiletí 

20. stol., přičemž historicky se tato teorie váže zejména k území Velké Británie a USA, 

kde byla představena jeho první ucelená definice (Horáková, Horák, 2013, s. 129). 

Konceptuální chápání zaměstnatelnosti však následně prošlo poměrně významnými 

proměnami, jež vyústily v soudobý komplexní přístup k dané problematice. Příkladem 

může být vývoj definice samotného ústředního pojmu. Zatímco zprvu se pojila 

zpravidla s pracovní kapacitou jedince, později již zohledňovala také jeho preference, 

úspěšnost v různých zaměstnáních či kontext podmínek panujících na trhu práce 

(Horáková, Horák, 2013, s. 132). Je tedy zřejmé, že zaměstnatelnost postupně získala 

mnohem širší rozměr. Kromě prosté participace na trhu práce jsou nyní v přiměřeném 

rozsahu zohledněny i individuální potřeby jedince. Klíčovým efektem se stal, mimo 

jiné, pracovní úspěch (Van der Heijde, Van der Heijden in Marzec, 2010, s. 131). 

V případě trhu práce je zase účelně zohledněna nabídka a poptávka po specifickém 

statku práce, včetně relevantní konkurence z řad práceschopného obyvatelstva. Gazier 

v této souvislosti hovoří o postupném přechodu od původní dichotomické k současné 

interaktivní verzi konceptu, jehož zásadní součástí jsou, mimo jiné, např. cílené 

pracovní programy pro dlouhodobě nezaměstnané a politiky aktivace, které mají takové 

ztrátě pracovního uplatnění předcházet (Gazier in Wojdyło-Preisner, 141-143). 

 

Zaměstnatelnost tedy v současnosti většinou obecně definujeme „jako schopnost 

jednotlivce najít takové zaměstnání, které je v souladu jak s jeho individuálními 

charakteristikami, tak s objektivními požadavky trhu práce“ (Kuchař, 2007, s. 113). 

V zásadě je však tato schopnost výsledkem interakce hned několika relevantních 

faktorů, kterým musí jednotliví aktéři čelit, jak ukazuje schéma č. 1. 

 

Zcela zásadní význam pro zaměstnatelnost má zejména schopnost směny 

pracovní činnosti na trhu. U osob nezaměstnaných se tato ideálně odehrává na vnějším 

trhu práce (potenciální zaměstnavatelé), zatímco zaměstnatelnost aktuálně pracujících 

se navíc týká i jejich příp. dalšího působení na trhu vnitřním (stávající zaměstnavatelé). 

Případné změny v možnostech reálného pracovního uplatnění se samozřejmě promítají 

rovněž v typologii dané teorie. V praxi se tak můžeme setkat s celou řadou dílčích 

přístupů, přičemž jedním z nich je také zde prezentovaný koncept celoživotní 
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zaměstnatelnosti. Zaměstnatelnost lze z tohoto pohledu vnímat jako „relativní šance 

jednotlivců získat a udržet si různé druhy zaměstnání, respektive schopnost získat 

prvotní zaměstnání, udržet si ho a – pokud je to nutné – získat nové zaměstnání, to vše 

při zohlednění podmínek, které nabízí trh práce a které jsou mimo jiné spojeny 

s kvalitou pracovních míst“ (Horáková, Horák, 2013, s. 133). Hovoříme tedy 

o kontinuálním procesu, v zásadě se tak nejedná o dosažený, resp. snadno dosažitelný 

stav (Rabušicová, 2006, s. 15), což klade poměrně vysoké nároky na praktickou 

realizaci daného konceptu. Schopnost participace na trhu práce je posuzována 

v kontextu celého životního cyklu příslušného jedince, dlouhodobá nezaměstnanost 

je tedy z tohoto úhlu pohledu nežádoucí. S ohledem na marginalizaci pracovního trhu 

a významně omezené možnosti, jak získat vcelku trvalé zaměstnání 

na primárním trhu práce, je však dlouhodobá, resp. celoživotní, udržitelnost 

zaměstnatelnosti v praxi ještě složitější. S postupující délkou trvání pracovní nečinnosti 

může navíc u takto postižené osoby dokonce v krajním případě dojít ke vzniku 

tzv. sociální pasti nezaměstnanosti, tj. de facto ke ztrátě zaměstnatelnosti. Základním 

měřítkem současného pojetí pracovní uplatnitelnosti obyvatelstva je tak, podle 

sledovaného konceptu, úroveň kvalifikace a požadovaných kompetencí, což odráží 

nejen předchozí proměny samotného trhu práce, ale také historický vývoj profesní 

struktury obyvatelstva (Rabušicová, 2006, s. 18). Schopnost jedince trvale udržet, získat 

či vytvářet své pracovní uplatnění je tedy, mimo jiné, spojena právě s optimálním 

využitím vlastních kompetencí (Van der Heijde, Van der Heijden in Marzec, 2010, 

s. 130). V zájmu podpory celoživotní zaměstnatelnosti jedince, resp. jeho trvalého 

pracovního uplatnění na stále se měnícím trhu práce, je ovšem žádoucí, aby tyto klíčové 

veličiny nebyly statické. 

 

Vedle existence dílčích konceptů se v teorii zaměstnatelnosti v současnosti 

uplatňují dva základní teoretické proudy, což se mimo jiné odráží také v jejich relativně 

odlišném koncepčním přístupu k dané problematice. Zatímco zastánci konsensuálního 

pojetí vyzdvihují význam lidského kapitálu, konfliktualisté více zdůrazňují flexibilitu 

a adaptabilitu (Horáková, Horák, 2013, s. 133-135). Sama zaměstnatelnost je pak 

tvořena hned několika zásadními dimenzemi, které spolu vzájemně souvisí. V případě 

osob ohrožených dlouhodobou ztrátou pracovního uplatnění tak hovoříme o jejich 
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lidském a sociálním kapitálu, osobní adaptabilitě a flexibilitě
1
, kariérové identitě 

a kontextu trhu práce, přičemž jen synergií všech těchto dimenzí lze zpravidla 

dosáhnout dlouhodobé zaměstnatelnosti, přestože dílčí působení na jednotlivce je vždy 

individuální (Horáková, Horák, 2013, s. 137-138). Spolupůsobení všech uvedených 

dimenzí směrem k celoživotní zaměstnatelnosti tedy lze u dané cílové skupiny 

považovat za klíčové. 

 

Schéma č. 1: Faktory zaměstnatelnosti 

OSOBNOSTNÍ
CHARAKTERISTIKY

Sociální charakteristiky:
- vzdělání
- povolání

- délka pracovních zkušeností
- aspirace, motivace, postoje
- charakter sociálních sítí

CHARAKTERISTIKY
TRHU PRÁCE

Charakteristiky zaměstnavatele:
- technologická úroveň
- úroveň mezd

- organizace práce
- pracovní podmínky

Makrosociální a makroekonomické 
charakteristiky:
- kulturní podmínky, tradice

- národnost
- sociální a politický systém
- úroveň ekonomiky
- právní systém

Demografické charakteristiky:
- pohlaví
- věk

- národnost
Sociální původ
Psychosomatické dispozice

ZAMĚSTNATELNOST

 

Zdroj dat: (Kuchař, 2007, s. 114), vlastní úpravy 

                                                 
1
 složka zaměstnatelnosti, která je u skupin ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností zpravidla nejvíce 

potlačena (Horáková, Horák, 2013, s. 137-138) 
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2.3 Implementace 

Implementaci lze z pohledu veřejné politiky chápat jako „vše, co nějakým 

způsobem souvisí s realizací cílů, které byly zformulovány ve fázi koncipování dané 

politiky, a to včetně výběru způsobů, prostředků, resp. nástrojů jejich realizace“ 

(Potůček et al, 2005, s. 41). Jedná se tak o stěžejní součást veřejněpolitického cyklu, 

která je v různých modifikacích obsažena de facto ve všech modelech, jež se ve veřejné 

politice obvykle využívají. Hovoříme vlastně o faktické realizaci předmětné veřejné 

politiky, přičemž tato ideálně vychází ze společensky uznaného sociálního problému. 

V zásadě se tedy jedná o ústřední místo interakce uplatňované politiky s její cílovou 

skupinou, příp. s dalšími relevantními aktéry. Dochází zde k záměrné konfrontaci 

stanovených cílů s realitou, když teprve až prostřednictvím skutečných efektů 

praktikované veřejné politiky lze objektivně dosáhnout/nedosáhnout optimálního řešení 

sociálního problému. Obecně tedy můžeme konstatovat, že „ve fázi implementace 

rozhodnutí, resp. politiky, se uvádí v život celkový záměr a cíl daného rozhodnutí 

za účelem dosažení žádoucích výsledků, naplňujících tento cíl“ (Veselý, Nekola, 2007, 

s. 313). Nezastupitelnou roli zde tedy sehrávají právě předem stanovené cíle, přičemž 

jejich klíčový význam lze spatřovat jak při hodnocení úspěšnosti samotné 

implementace, tak i ve vztahu k hodnocení celé předmětné veřejné politiky. Ideálně by 

proto tyto cíle měly být jasné, přesné a hodnotitelné. Vycházíme-li z předpokladu, 

že daná politika je vlastně následnou reakcí na výskyt problému, je samozřejmě nutné, 

aby sledovaný/é cíl/e odpovídajícím způsobem přispíval/y k jeho optimálnímu řešení. 

 

Při zkoumání vlastního procesu můžeme samozřejmě vycházet hned z několika 

nabízených teoretických východisek. V zásadě se však setkáváme s dvěma základními 

analytickými přístupy, a to ve formě shoda – dolů (top – down) a zdola – nahoru 

(bottom – up), příp. s jejich cílenými kombinacemi (Veselý, Nekola, 2007, s. 315-317). 

Jejich zásadní rozdíl potom spočívá nejen v takto uvedeném směru, ale rovněž např. 

v náročnosti jejich případné realizace. U charakteristických modelů implementace pak 

odborná literatura zmiňuje příkladně „modely autoritativní, participativní, koalic aktérů 

či nikdy nekončícího procesu učení“ (Potůček et al, 2005, s. 41-42), jež upřednostňují, 

mimo jiné, např. jak různé implementační nástroje, tak relativně odlišné způsoby její 

realizace. 
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Pokud se zaměříme na samotný proces implementace, je vhodné tento dále 

rozdělit na několik dílčích základních fází. Jednou z možností je členění na fázi 

schválení politiky, tvorby implementačního plánu, realizace implementačního plánu, 

průběžné evaluace, kontroly a řešení problémů a finální analýzy úspěšnosti, včetně 

následných doporučení, jež poté vyústí v pokračování, změnu či ukončení předmětné 

politiky (Veselý, Nekola, 2007, s. 323-325). Pozornost je zde nutno věnovat, mimo jiné, 

také tomu, zda takto realizovaná veřejné politika vede/vedla k optimálnímu řešení 

původně identifikovaného sociálního problému, a to včetně jeho následných proměn. 

S ohledem na poměrně významnou dynamiku a stále se měnící podmínky je nezbytné, 

aby byla veřejná politika schopna na tento vývoj odpovídajícím způsobem průběžně 

reagovat. 

 

Při takto pojaté implementaci se proto setkáváme s řadou problémových situací, 

kterým je potřeba patřičně čelit. Dle Potůčka lze v tomto případě za stěžejní považovat 

např. v zásadě autonomní společenský vývoj, naše obtížně ovlivnitelné životní 

prostředí, velkou setrvačnost v chování lidí, institucí a hodnotové orientaci, 

neizolovanost realizované politiky, budoucí vývoj a jeho obtížnou předvídatelnost, 

předstírání podpory bez reálného zájmu o danou politiku nebo dopad nechtěných 

důsledků realizované politiky (Potůček et al, 2005, s. 42-43). Místo žádoucí úspěšné 

implementace příslušné veřejné politiky tak může v některých případech dojít de facto 

až k jejímu selhání, když tato nakonec nevede ke stanoveným cílům, resp. jejich 

prostřednictvím není optimálního řešení sociálního problému objektivně dosaženo. 

Obdobný efekt vzniká také v případě tzv. implementačního deficitu, který vyznačuje 

nepoměr mezi energií již vydanou a energií pro zdárnou realizaci stanovených cílů 

skutečně potřebnou (Potůček et al, 2005, s. 44). Na druhou stranu ani zdánlivě vcelku 

bezproblémová implementace vždy bezpodmínečně nezaručuje její úspěch, jelikož dílčí 

fáze tohoto procesu jsou ovlivňovány celou řadou dalších faktorů, kterým se musí 

v rámci možností čelit. Kritickými lze z tohoto úhlu pohledu typologicky označit např. 

nutnost celkové komplexnosti předmětné politiky, schopnost shromáždit a sladit 

nezbytné prvky k dosažení cíle, lidský potenciál (vedení a řízení implementace), 

motivaci cílové/ých skupiny/n a celospolečensky sdílené hodnoty (Veselý, Nekola, 

2007, s. 318-320). Z pohledu jiného autora jsou zase hlavními faktory, jež společně 

ovlivňují provádění implementace, její jednotlivé proveditelnosti, a to technologická, 
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politická, administrativní, legální, ekonomická a psychologická (Nagel in Veselý, 

Nekola, 2007, s. 318). 

 

Je tedy zřejmé, že v zájmu efektivního uplatňování veřejné politiky je nutné, 

mimo jiné, všímat si právě faktorů ovlivňujících to, jestli bude implementace úspěšná 

či nikoli, ideálně pak ve vztahu k explicitně stanoveným cílům předmětné politiky. 

Jinak tomu není ani v této diplomové práci, když dílčí identifikace zjevných a k tématu 

relevantních problémů, spojených s implementací veřejných prací, je její záměrnou 

součástí. 
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2.4 Trh práce 

V pojetí obecné ekonomie reprezentuje práce, jako lidská cílevědomá a účelová 

činnost, jeden ze základních (prvotních) výrobních faktorů, kterými se zajišťuje 

produkce statků uspokojujících potřeby relevantních ekonomických subjektů (Brčák, 

Sekerka, 2010b, s. 18-182). Přes řadu společných rysů s ostatními primárními nebo 

sekundárními výrobními faktory, např. díky vztahu nabídky a poptávky, se však 

v případě směny práce jedná o vcelku specifický trh s řadou charakteristických rysů. 

Tyto mohou být z pohledu mikroekonomie zastoupeny např. profesní a regionální 

segmentací, institucionalizací, rigiditou mezd a diskriminací (Brčák, Sekerka, 2010b, 

s. 200-201). Poptávku po práci zajišťují na trhu potenciální zaměstnavatelé, 

jež při zohlednění ceny za jednotku práce poptávají určité množství této komodity. 

Nabídkovou stranu zastupují potenciální zaměstnanci, kteří jsou schopni a ochotni 

směnit příslušnou část svého volného času za participaci na trhu práce, 

když uvažovaným protiplněním jsou jim zejména důchody s tím spojené. V zásadě 

se tedy jedná o relativně svobodnou volbu jedince mezi volným časem a spotřebou, 

kterou si může za získaný důchod koupit (Brožová, 2003, s. 17). Na obou stranách má 

přitom svou nezastupitelnou úlohu požadovaný/disponibilní lidský kapitál, který se také 

poměrně významně pojí např. s konceptem celoživotní zaměstnatelnosti. Reálná 

dostupnost pracovní síly ovšem nutně odráží i demografickou situaci ve společnosti, 

což je do jisté míry limitující. 

 

Do uvedeného tržního vztahu pak rovněž vstupuje hned několik relevantních 

faktorů v rovině osobní, kulturní, sociální a politické, přičemž nabídka a poptávka 

po práci současně podléhá poměrně významné a různorodé regulaci (Mareš, 2002, 

s. 54-55). Mezi aplikované regulační mechanismy lze, mimo jiné, zařadit také 

vynucenou pracovní činnost osob z evidence uchazečů o zaměstnání, včetně zajištění 

jejich aktivity formou účasti na veřejných pracích. Tato může být rovněž podmínkou 

pro získání/udržení příslušné úrovně jejich sociální ochrany. S ohledem na základní 

teoretická východiska této diplomové práce se tak vlastně jedná o praktickou ukázku 

možného využití základních principů workfare. Zcela specifická je pak pro trh práce 

činnost kolektivních zástupců zájmů zaměstnanců – odborových organizací, jejichž 

delegovaní představitelé jsou společně se zástupci vlády a zaměstnavatelů v našich 

podmínkách součástí Rady hospodářské a sociální dohody České republiky, 
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tzv. tripartity, zajišťující dialog nad relevantními tématy, včetně jejich spolupůsobení 

na trhu práce. 

 

Přestože klasické teorie vnímají trh práce např. v kontextu dokonalé konkurence 

a racionality lidského chování, dalším relevantním a uplatňovaným pohledem je 

příkladně segmentace, jež více odráží jeho přirozenou heterogenitu, resp. považuje tento 

trh spíše za soubor jednotlivých relativně homogenních segmentů (Mareš, 2002, 

s. 58-59). Takto možné rozdělení rozlišuje pracovní příležitosti na kvalitní, výhodné, 

prestižní, relativně bezpečné s lepšími pracovními podmínkami, pro uplatnění zejména 

pracovníků s významným lidským kapitálem (primární trh) a místa nevýhodná 

a nestabilní s vysokou fluktuací a častějším rizikem nezaměstnanosti (sekundární trh), 

přičemž prostupnost mezi nimi lze z pohledu zastánců daného přístupu považovat spíše 

za nereálnou, a to jak u osob marginalizovaných či jinak diskriminovaných, tak např. 

u jedinců bez odpovídajícího lidského kapitálu (Mareš, 2002, s. 59-60). Poptávková 

strana trhu práce zastoupená pracovními místy v příslušné profesi je tedy 

charakterizována významnou nejistotou pro stanu nabídkovou. Z dalších aplikovaných 

způsobů segmentace můžeme jmenovat např. rozlišení trhů práce na formální 

a neformální nebo trhy externí a interní (Mareš, 2002, s. 61-63). 

 

Fenoménem postindustriálního pojetí trhu práce je skutečnost, že je spojován 

s působením globalizace, kterým vstupuje do vztahu nabídky a poptávky po práci 

významný nadnárodní kontext. Toto nové konkurenční prostředí, mající za cíl hlavně 

maximalizaci zisku globálních firem, objektivně klade zvýšené nároky na potenciální 

zaměstnance a současně částečně omezuje dílčí vlivy na národní úrovni trhu práce. 

Umocněny jsou změny jako např. restrukturalizace práce, znalostí a dovedností, 

postupná dominance kvalifikované pracovní síly, odklon od byrokratických způsobů 

řízení či uplatňování flexibilních forem poptávané práce (Mareš, 2002, s. 66). Obecně 

charakteristický je rovněž růst potřeby duševní složky lidské práce na úkor práce 

fyzické (Buchtová, Šmajs, Boleloucký, 2013, s. 36). Ve sledovaném středoevropském 

prostoru zde lze v širším pojetí, kromě činnosti globálních společností, rámcově zařadit 

rovněž působnost Evropské unie, zejména s ohledem na uplatňovaný obecný princip 

garantující volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu na jejím vnitřním trhu, 

a to včetně její pozice jako velmi významného nadnárodního regulátora. 

Na problematiku globalizace relativně úzce navazuje hospodářský cyklus, resp. jeho 
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celosvětová dimenze. Příkladem může být nedávná ekonomická krize z let 2008/2009, 

jež, mimo jiné, dlouhodobě negativně ovlivnila i situaci trhu práce (Sirovátka, 

Šimíková, 2013, s. 83). 
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2.5 Nezaměstnanost 

Vycházíme-li ze základní definice v podání Eurostatu „za nezaměstnané 

se považují všechny osoby patnáctileté a starší (bez horní věkové hranice), které 

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

hledaly aktivně práci a byly připraveny k nástupu do práce“ (Brčák, Sekerka, 2010a, 

s. 189). Dosažení zaměstnanosti všeho práceschopného obyvatelstva však v podmínkách 

tržní ekonomiky není objektivně možné, a to zejména s ohledem na výskyt přirozené 

míry nezaměstnanosti. V případě neúplného pracovního uplatnění ekonomicky 

aktivního obyvatelstva rozlišujeme v zásadě dvě základní situace. Nezaměstnanost 

dobrovolnou, jež je jako součást přirozené nezaměstnanosti, tvořena osobami, jejichž 

mzdové požadavky nekorespondují v daném místě a čase s reálnými možnostmi takové 

pracovní místo získat, proti čemuž zase stojí nedobrovolně nezaměstnaní, kteří si práci 

sice hledají a jsou zároveň ochotni přijmout mzdu obvyklou či nižší, přesto své nové 

pracovní uplatnění najít nemohou (Brožová, 2012, s. 234). V ekonomické teorii se pak 

existence nezaměstnanosti nad či pod hodnotou její přirozené formy do jisté míry pojí 

s výkyvy mimo potenciální úroveň skutečného produktu (Brčák, Sekerka, 2010a, 

s. 188-189). Obecně rovněž platí, že pokud osoby, jež přišly o pracovní uplatnění, 

převyšují množství nově zaměstnaných, dochází k růstu nezaměstnanosti a naopak, 

přičemž vyrovnaný pohyb je příznačný právě přirozené míře nezaměstnanosti (Brožová, 

2012, s. 231). Keynesovské pojetí nezaměstnanosti (cyklické) zase nastává při poklesu 

agregátní poptávky, kdy nepružně klesají rovněž nominální mzdy, což v kombinaci 

s poklesem produkce a cenové hladiny tlačí na růst mezd reálných a následně 

tak na trhu práce dochází k převisu nabídky, když potenciální zaměstnanci jsou sice 

za daných platových podmínek ochotni pracovat, své uplatnění však s ohledem 

na malou poptávku nakonec nenachází (Brožová, 2012, s. 235-236). 

 

Druhové rozlišení nezaměstnanosti (Brožová, 2012, s. 231-236): 

Přirozená nezaměstnanost vychází zejména z motivace práceschopného 

obyvatelstva hledat si pracovní uplatnění, tj. přistoupit na směnu volného času 

za finanční protiplnění. Reálná situace je zde velmi výrazně ovlivňována řadou poměrně 

různorodých faktorů, jež nakonec vedou k rozhodnutí jedince neparticipovat na trhu 

práce. Může se jednat jak o relevantní finanční transfery (výše mzdového ohodnocení, 

podpory, sociálních dávek atd.), tak o platnou pracovněprávní legislativu, dostupnost 
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informací, působnost odborů, uplatňované regulace, sociální zvyky a tradice apod. 

Přirozená nezaměstnanost má dvě základní součásti. Frikční nezaměstnanost zahrnuje 

nezbytně nutnou dobu (cca tři měsíce) přechodu zaměstnance mezi jednotlivými 

pracovními místy, což podporuje jeho snahu o nalezení dalšího optimálního pracovního 

uplatnění. Specifickou částí frikční je dále sezónní nezaměstnanost, jež se uplatňuje 

hlavně u profesí s vysokou fluktuací pracovníků (Brčák, Sekerka, 2010a, s. 192). 

Krátkodobá strukturální nezaměstnanost, trvající zpravidla do jednoho roku, odráží 

strukturální proměny ekonomiky, které s sebou nesou i odpovídající změny na trhu 

práce. Nová situace zde klade zvýšené nároky na kvalifikaci a rozmístění pracovních sil 

a jejich mzdové ohodnocení. Mimo přirozenou nezaměstnanost působí cyklická 

nezaměstnanost, jež vychází z proměn hospodářského cyklu. Snížená možnost 

pracovního uplatnění v době recese je zde zapříčiněna poklesem agregátní poptávky, 

na což reagují zaměstnavatelé zpravidla napříč odvětvími snižováním počtu svých 

zaměstnanců. V závislosti na vývoji hospodářského cyklu může tento stav trvat 

až několik let. 

 

Rizikem ztráty zaměstnání je s ohledem na převažující tržní pojetí ekonomiky 

ohrožen v zásadě každý práceschopný jedinec, který směňuje svůj volný čas za placenou 

práci. Ať již jsou důvody nezaměstnanosti jakékoliv, je získání nového pracovního 

místa zpravidla spojeno s různými komplikacemi a překážkami, s nimiž se musí takto 

postižená osoba vypořádat. Zvláště komplikovaná je situace některých specifických 

skupin obyvatelstva, jejichž opětovné, příp. dlouhodobé, navrácení na trh práce 

je objektivně ztíženo. Odborná literatura v tomto zmiňuje např. mladší či starší složky 

ekonomicky aktivní populace, osoby s malými dětmi, zdravotně postižené, 

nekvalifikované a příslušníky vybraných minoritních etnik (Buchtová, Šmajs, 

Boleloucký, 2013, s. 82-91). V našich podmínkách se existence daného rizika 

nezaměstnanosti v příslušné míře odráží v české legislativě, jež tak dává základní 

legislativní rámec veřejné podpory těchto problematických skupin obyvatelstva, 

a to např. formou aktivní politiky zaměstnanosti zahrnující rovněž řešené veřejně 

prospěšné práce. 

 

V praxi je vývoj situace obvykle sledován pomocí hned několika ukazatelů, 

jejichž znalost je nezbytná pro řádnou interpretaci vykazovaných hodnot. Současně 

k obecně nejužívanějším patří míra nezaměstnanosti (nezaměstnaní k ekonomicky 
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aktivnímu obyvatelstvu), míra ekonomické aktivity (ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

k osobám +15 let) a míra zaměstnanosti (zaměstnaní k osobám +15 let). První ukazatel 

bývá v podmínkách České republiky dále vztažen např. s ohledem na registraci 

nezaměstnaných v evidenci Úřadu práce ČR (míra registrované nezaměstnanosti), 

standardizovaný způsob sběru dat (obecná míra nezaměstnanosti) či délku trvání daného 

stavu (míra dlouhodobé nezaměstnanosti). 

 

Práce jako nedílná součást lidské existence se dotýká širokého spektra našeho 

života. Vyjma ekonomického významu jako základního způsobu zajištění lidské obživy, 

jež je vlastní současné společnosti, je však nezbytné vnímat pracovní činnost také 

v dalších relevantních souvislostech, a to včetně její množné synergie s dalšími 

složkami lidské přirozenosti. Relevantní ekonomické dopady případné nezaměstnanosti 

a jejich společenská dimenze v sobě zahrnují zejména ztráty makroekonomického 

produktu, kdy se příslušná část obyvatelstva na tvorbě statků a služeb aktivně nepodílí, 

dochází tak k nedostatečnému využití ekonomických zdrojů a v neposlední řadě také 

k výpadkům ve výběru daní, což v kombinaci se zvýšenými veřejnými náklady 

na nezaměstnané negativní dopady dále prohlubuje (Brožová, 2003, s. 101-103). 

Jedinec a jeho nukleární rodina zase zpravidla přichází o jeden ze základních zdrojů 

svého materiálního zabezpečení, což může v extrémních případech znamenat jejich 

následný pád do sféry chudoby, příp. až na úroveň deklasovaných. Kromě materiální 

stránky však dále práci posuzujeme např. v kontextu funkce rodiny, seberealizace, 

sebeúcty, sociálních kontaktů atd. a případná dlouhodobá nezaměstnanost se tedy 

prokazatelně projeví negativními dopady jak v oblasti materiální, tak sociální, 

psychologické i zdravotní, společnost navíc může nezaměstnaného vnímat jako jedince, 

který z jejího pohledu ve svém životě selhal (Buchtová, Šmajs, Boleloucký, 2013, 

s. 49-50). Dle Giddense pak zásadní význam placené práce reprezentují „peníze, úroveň 

činnosti, rozmanitost žití, struktura času, sociální kontakt a osobní identita“ (Giddens 

in Mareš, 2002, s. 70-71). 

 

Stejně jak je komplikovaná problematika nezaměstnanosti, tak složitá je otázka 

jejího optimálního řešení. Uplatňovaný přístup však do značné míry závisí na ideologii 

převažující ve společnosti. Zatímco liberální postoj v zásadě považuje veškeré zásahy 

do tržního prostředí za nežádoucí, paternalistický přístup zásahy státu de facto přímo 

předpokládá. Vysoká míra přerozdělování důchodu ve vztahu k nezaměstnaným 
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je vlastní zejména utilitarismu, již méně liberalismu a prakticky zcela proti ideologii 

libertarianismusu (Brožová, 2003, s. 110-111). V praxi se tak můžeme setkat se zastánci 

deregulace, zvýšení flexibility, významu ekonomického růstu, vyšší produktivity práce, 

podpory motivace k práci a investicím, vládních investic, omezování významu 

sociálního státu atd. (Brožová, 2003, s. 112-121). Zcela zásadní postavení má u nás 

v tomto směru státní politika zaměstnanosti, vymezená zákonem č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. V praxi může nabývat pasivní či aktivní 

formy, tj. např. poskytuje jak přímé finanční transfery nezaměstnaným, tak zajišťuje 

výkon veřejně prospěšných prací (viz dále). V kontextu zmiňované ekonomické krize 

pak z pohledu vedoucích pracovníků Úřadu práce ČR patří mezi nejefektivnější podpora 

pracovních míst soukromého sektoru a rekvalifikací (Sirovátka, Šimíková, 2013, s. 45). 

Realizace dané politiky se však obecně pojí s významnou finanční zátěží pro veřejné 

rozpočty, a to i v případě cíleného omezení dostupnosti jejich vybraných nástrojů. 

Z dalších aplikovaných opatření reagujících na problém nezaměstnanosti lze jmenovat 

např. součásti veřejné a sociální politiky, tj. např. nastavení sociálních dávek nebo 

cílené pobídky k práci, a hospodářské politiky, tj. např. podporu malého a středního 

podnikání nebo regionálního a místního rozvoje (Sirovátka, Šimíková, 2013, s. 26-28). 

 
 

2.5.1 Dlouhodobá nezaměstnanost 

Ve vztahu k nezaměstnanosti je jako problematická obecně vnímána také délka 

jejího trvání. V této souvislosti se pak hovoří zejména o dlouhodobé nezaměstnanosti, 

což patřičně reflektuje i tato diplomová práce, když je zacílena právě na osoby, 

jež na trhu práce aktivně neparticipují po delší časové období. 

 

Dlouhodobá nezaměstnanost je charakterizována délkou trvání předmětného 

stavu, kdy je daný aktivní jedinec bez pracovního uplatnění, přestože je schopen 

a ochoten pracovat. Rozhodná doba pro získání statusu dlouhodobě nezaměstnaného, 

stejně jako její začátek a konec, může mít různá pojetí. V České republice zde spadají 

všichni nezaměstnaní s délkou evidence dvanáct měsíců a déle (Statistická, 2015, s. 9).  

S déle trvající ztrátou práce se navíc pojí i riziko opakované nezaměstnanosti, 

která může již tak složitou situaci ještě více zkomplikovat. V reakci na ztrátu svého 

pracovního uplatnění využívají nezaměstnaní řadu strategií, jak tomuto nepříznivému 

stavu čelit, preferovaný postup je ovšem vázán na jejich konkrétní životní situaci (Hora, 
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2008, s. 139). Zvláště problematické však je, když dlouhodobě neúspěšný jedinec 

rezignuje, na svou stávající situaci se plně adaptuje a stává se tak součástí dobrovolné 

nezaměstnanosti. Prokazatelná ztráta lidského kapitálu a past nezaměstnanosti 

v kombinaci např. s jeho možným působením na nelegálním trhu práce mu navíc 

způsobuje obtížnou další zaměstnatelnost, což může u dlouhodobě nezaměstnaného vést 

až k jeho cílenému sociálnímu parazitismu, přičemž nežádoucí je také riziko 

mezigeneračního přenosu tohoto vzorce chování (Brožová, 2003, s. 104-106). Zatímco 

tedy na jedné straně stojí více méně bezproblémové krátkodobé hledání nového 

pracovního místa, na straně druhé je zde dlouhé období bez možnosti pracovat a riziko 

hystereze (Brožová, 2003, s. 86-88). 

 

K dlouhodobé ztrátě zaměstnání mohou u konkrétního jedince přispívat různé 

faktory, jako jsou např. věk, lidský kapitál, mzdové požadavky, proměny trhu práce atd. 

Paradoxně to však může být i předchozí stálé pracovní uplatnění, tj. postavení jako 

osoby dlouhodobě úspěšné na trhu práce (Buchtová, Šmajs, Boleloucký, 2013, s. 62). 

 

Rovněž důsledky přetrvávající nezaměstnanosti lze objektivně považovat 

za velmi významné. Mimo již dříve nastíněných ekonomických dopadů se tak v případě 

dlouhodobé ztráty pracovního uplatnění můžeme setkat např. s relativní deprivací, 

vyloučením ze společenských aktivit, neúměrným nárůstem volného času a proměnou 

jeho vnímání, změnami rodinných sociálních vztahů, dezorganizací či krizí rodiny, 

sociální izolací od pracující populace, ztrátou sociálního statusu, nemožností participace 

na společenském životě atd. (Mareš, 2002, s. 73-90). Prokazatelné je rovněž jak 

negativní působení na zdraví, tj. např. výskyt stresu, somatických nemocí (cukrovky, 

vysokého krevního tlaku, astma, vředů či kožních chorob) a duševních nemocí 

(duševních poruch, depresí, neurotických poruch, poruch osobnosti atd.), tak spojitost 

s vybranými sociálně-patologickými jevy (Buchtová, Šmajs, Boleloucký, 2013, 

s. 79-123). 
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3 Metody, data a metodologie výzkumu 

3.1 Rámcový přehled použitých dat 

Tato diplomová práce vychází z kvalitativní metodologie. Pro řádné zpracování 

tématu byla využita poměrně pestrá škála dat. K získání základního rámce sloužily 

příslušné relevantní legislativní dokumenty, jako např. zákon o zaměstnanosti, zákon 

o pomoci v hmotné nouzi a v přiměřeném rozsahu také předmětný nález Ústavního 

soudu, kterým byla u nás de facto zrušena podstatná část institutu veřejné služby. 

Dalším významným zdrojem poznání byly odborné publikace a články vztahující 

se k dané problematice. Kromě publikačních výstupů předních akademických pracovišť 

se jednalo zejména o tvorbu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, který 

se situaci na trhu práce systematicky věnuje. Pro pochopení věcných souvislostí a změn 

bylo vhodné vycházet rovněž z dalších publikací komplexně se věnujících vývoji 

na našem území. Preferovaným zdrojem statistických dat byly příslušné odvětvové 

instituce, zejména Český statistický úřad, Eurostat a Ministerstvo práce a sociálních 

věcí. V přiměřeném rozsahu byly také zakomponovány poznatky z dostupných 

obhájených závěrečných kvalifikačních prací, jež se zpracování daného tématu 

bezprostředně dotýkaly. Vhodné uplatnění zde nalezly i cizojazyčné informační zdroje 

dat, a to v jazyce anglickém, slovenském a polském, jehož využitelnost byla spojena 

hlavně se zjišťováním příkladů dobré praxe a při komparaci polského systému 

s českým. 

 

Velmi významný byl však zejména přínos primárních dat z expertního šetření, 

přičemž zapojenými experty byli pracovníci úřadů práce, měst, zástupci zaměstnavatelů 

atd. Dalším z respondentů byl také přímý vykonavatel veřejně prospěšných prací. 

Klíčová role zvoleného výzkumného souboru se projevila zejména v části zabývající se 

dalšími aspekty veřejných prací v České republice. Použitá data byla pro potřeby 

diplomové práce samozřejmě využita s výslovným souhlasem takto prezentovaných 

respondentů, a to vždy s ohledem na ochranu jejich citlivých osobních údajů. 
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3.2 Metody 

Ústřední metodou sběru dat pro potřeby kvalitativního výzkumu v rámci této 

diplomové práce byl hloubkový polostrukturovaný rozhovor, resp. expertní šetření, 

které bylo prioritně zaměřeno na zisk relevantních dat od odborníků v daném oboru. 

Za experta/odborníka byl při tomto výzkumu označován jedinec, u kterého badatel 

z nějakého důvodu předpokládal, že tento disponuje výlučnými znalostmi dané oblasti 

(Bogner, Littig, Menz, 2009, s. 18). Realizace rozhovorů s výslednými respondenty 

obecně vycházela z plánovaného cíleného využití jejich znalostí, resp. poznatků, 

k jiným cílům (Hendl, 2005, s. 189). Značná pozornost zde byla věnována již samotné 

přípravě rozhovoru/setření (typ přístupu: spolupráce tazatele a respondenta), a to jak 

po stránce osvojení nezbytných teoretických znalostí o dané problematice, tak při tvorbě 

základních témat (Švaříček, Šeďová et al, 2007, s. 160-162). Postavení výzkumníka 

bylo tedy založeno na poměrně těsné spolupráci obou uvedených aktérů a vyžadovalo 

relativně aktivní přístup. Dle předpokladu tak bylo vytipováno 10 – 15 klíčových osob, 

jichž se zkoumaná realita v přiměřeném rozsahu týká. Důraz byl kladem na jejich 

odborné kompetence i na rozsah jejich předpokládaných zkušeností s danou tématikou. 

Zohledněna byla také jejich pestrost a uvažovaná ochota spolupracovat na zpracování 

zadání. V zájmu větší komplexnosti realizovaného výzkumu byl jedním z respondentů 

rovněž přímý účastník jednoho ze sledovaných institutů veřejných prací. S ohledem 

na reálné riziko odmítnutí jejich participace při přípravě diplomové práce byli v každém 

zájmovém okruhu dále vybráni případní vhodní náhradníci. Následně byli všichni 

uvažovaní odborníci osloveni e-mailem/dopisem/osobně, v případě náhradníků až poté, 

co se nepodařilo zajistit jejich předchůdce. Současně byly připraveny konkrétní 

problémové okruhy/dotazy, jež byly zpravidla v časovém předstihu formou konceptu 

zaslány spolupracujícím expertům. Záměrem bylo získat odpovědi s pokud možno 

maximální „hloubkou, detailností, jasností, jemností a bohatostí“ (Rubin, Rubinová 

in Švaříček, Šeďová et al, 2007, s. 171). Osobní návštěva se uskutečnila v předem 

dohodnutém termínu. Verbální projevy byly zachyceny na zvukovém elektronickém 

nosiči dat a pro účely diplomové práce dále zpracovány. Dle typologie Bogner, Menz 

se jednalo o systematické expertní rozhovory, jež byly vedeny s cílem získat relevantní 

systematické a komplexní výlučné znalosti respondentů (Bogner, Littig, Menz, 2009, 

s. 46-47). Výhodou aplikace této metody byla přesnost získaných dat ve vztahu 

k řešenému tématu. Nevýhody pak lze spatřovat v nutnosti zajistit náhradního experta, 
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v relativně malém vzorku respondentů a v časově náročném přepisu rozhovorů 

do písemné podoby. 

 

Studium dokumentů zahrnovalo „data, která vznikla v minulosti, byla pořízena 

někým jiným než výzkumníkem a pro jiný účel, než jaký má aktuální výzkum“ (Hendl, 

2005, s. 204). Při získávání těchto sekundárních dat se uplatnily hned dvě základní 

metody jejich sběru, tj. jak systematické a důkladné vyhledávání dokumentů, 

tak obdobné vyhledávání datových záznamů (Veselý, Nekola, 2007, s. 160-161). 

Jednalo se zejména o listiny úředního charakteru, které mají povahu institucionálně 

garantovaného informačního zdroje, přičemž zvláštní pozornost byla věnována 

relevantním legislativním dokumentům a oficiálním statistickým údajům 

v různorodých prezentačních formách. Hojně zastoupenými materiály byly rovněž 

odborné publikace/studie týkající se obecného pojetí nezaměstnanosti nebo jejich 

specifik. Mezi další patřily relevantní přístupné odborné články a volně dostupné 

obhájené kvalifikační práce obdobného tematického zaměření. Jednalo se o informační 

zdroje v jazyce anglickém, českém, polském a slovenském. Tyto byly cíleně hledány 

nejčastěji pomocí knihovních katalogů a internetových vyhledávačů. Využití dokumentů 

předcházel jejich výběr a zajištění přístupu k nim, následně pak jejich kritické 

hodnocení ve vztahu k potřebám výzkumu a jejich možné využitelnosti (Jeřábek, 1993, 

s. 81). Takto shromážděné informace se velmi dobře uplatnily jak při studiu 

problematiky veřejných prací, tak při přípravě a realizaci vlastního expertního šetření, 

přičemž primární data z něj získaná byla navíc dále doplněna také o relevantní poznatky 

z vyhledávání dokumentů, resp. datových záznamů. Výhodou byla zejména poměrně 

vysoká věrohodnost získaných dat, negativem zpravidla pouze jejich dílčí zaměření 

na řešenou problematiku. V případě potřeby byly zde získané informace dodatečně 

ověřeny formou konzultací s místně příslušnými pracovníky úřadů práce. 

 

Použité metody analýzy dat zastupuje hlavně tematická analýza. Tento nástroj 

je obecně považován za velmi flexibilní, přičemž zároveň poskytuje bohatá, detailní, 

ale přesto komplexní data (Braun, Clarke, 2006, s. 5). Co se týče jednotlivých případů, 

tyto byly pro potřeby diplomové práce analyzovány prostřednictvím tematického 

kódování, resp. otevřeného kódování (Flick in Švaříček, Šeďová et al, 2007, s. 229). Vlastní 

proces tematické analýzy pak lze rozdělit hned na několik vzájemně provázaných fází, 

a to např. na „seznámení se s daty, generování počátečních kódů, vyhledávání témat, 
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jejich následnou revizi, definování a pojmenování témat a vypracování zprávy“ (Braun, 

Clarke, 2006, s. 16-23). Nejprve tedy bylo nutno seznámit se s již získanými daty (texty, 

přepisy rozhovorů) a tyto hned několikrát přečíst. Dále byl vytvořen a postupně 

dopracován systém kódů a kategorií/témat, jež sledovaly problematiku veřejných prací, 

včetně její možné využitelnosti jako nástroje pro zvyšování zaměstnatelnosti dlouhodobě 

nezaměstnaných. Zkoumaná data byla následně detailně prostudována a fragmentována 

na jednotlivé tematické celky, jakož i kódově označena. Pro výzkumné účely diplomové 

práce byly poté cíleně vyhledávány zejména „linky mezi jednotlivými případy“ (Švaříček, 

Šeďová et al, 2007, s. 230). 

 

Pro doplnění databáze takto zpracovaných informací byly okrajově využity také 

prvky sekundární analýzy dat (oficiální statistiky) a institucionální analýzy (legislativní 

dokumenty). Došlo k dílčímu použití „existujících databází primárních dat empirických 

studií s cílem zodpovědět nové otázky“ (Hendl, 2005, s. 351). Výhodou těchto postupů 

byla možnost precizního využití dostupných dat, poměrně náročné však bylo jejich 

zajištění. V zájmu získání relevantních informací (ve vztahu k řešenému tématu) bylo 

totiž nezbytné kritické hodnocení relativně velkého objemu dat. 
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3.3 Základní vymezení kvalitativního výzkumu 

Provedený kvalitativní výzkum byl realizován formou expertního šetření, jež se 

uskutečnilo v září až listopadu 2015. Objekty výzkumu byli téměř výhradně experti 

na řešené téma, kteří se problematice veřejných prací, nebo jejich části, věnují zpravidla 

dlouhodobě. Tito pocházeli z předem vytipovaných zájmových okruhů 10 – 15 

klíčových osob, včetně příp. náhradníků. Konkrétně se pak výzkumu aktivně zúčastnilo 

celkem deset z nich, přičemž specifickým respondentem zde záměrně byl rovněž jeden 

přímý účastník veřejně prospěšných prací, což mělo za cíl přispět k větší komplexnosti 

výzkumu. S ohledem na předpokládanou lokalitu případové studie byl výzkum 

prováděn téměř výhradně na území Moravskoslezského kraje (původní okresy Bruntál, 

Karviná a Ostrava-Město), a to až na jednu osobu, která sídlila v Praze. 

 

Tabulka č. 1: Struktura respondentů kvalitativního výzkumu 

Kód Funkce/Zaměření Působnost 

R1 výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR celostátní, města/obce 

R2 vedoucí provozu odpadového hospodářství (a.s.) města/obce, 10 – 25 000 ob. 

R3 technicko-hospodářský pracovník (magistrát) města/obce, 50 – 100 000 ob. 

R4 vykonavatel veřejně prospěšných prací města/obce, 50 – 100 000 ob. 

R5 mistr veřejně prospěšných prací (magistrát)  města/obce, 50 – 100 000 ob. 

R6 referent zprostředkování (úřad práce) města/obce, 50 – 100 000 ob. 

R7 vedoucí oddělení zprostředkování (úřad práce) okres, nad 250 000 ob. 

R8 vedoucí oddělení trhu práce (úřad práce) okres, 50 – 100 000 ob. 

R9 odborný pracovník APZ (úřad práce) kraj, nad 1 000 000 ob. 

R10 vedoucí odboru majetkového (magistrát) města/obce, 50 – 100 000 ob. 

Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výzkum i zpracování (Sestavení, 2015, s. 1) 

 

Záměrně vybraní experti byli nejprve předem osloveni a v případě jejich 

kladného stanoviska s nimi byl realizován na jimi zvoleném místě takto dohodnutý 

rozhovor. Ještě před jeho začátkem byli samozřejmě všichni zainteresovaní požádáni 

o vyjádření svého souhlasu s využitím takto získaných poznatků, resp. se zvukovým 

záznamem jejich ústního projevu. V zájmu ochrany osobnosti bylo poskytnutí jejich 

osobních údajů částečně omezeno. Tam, kde to bylo objektivně možné, byly 

problémové okruhy/dotazy zaslány respondentům formou konceptu, a to alespoň dva 

dny předem. Rozhovory standardně trvaly cca 30 – 45 min, přičemž respondenti 

zpravidla odpovídali na předem připravené otázky, které byly rozděleny do čtyř 

základních tematických bloků (viz dále). Tyto přitom vycházely jak ze stanovených cílů 
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diplomové práce, tak z příslušných výzkumných otázek. Všechny diskutované bloky 

otázek byly vztaženy k podmínkám České republiky. Výraz dlouhodobě/ý“ zase 

zahrnoval období ukončených po sobě jdoucích 12 kalendářních měsíců a déle. 

Zvukový záznam byl následně převeden formou přepisu do písemné podoby a poté 

tematicky analyzován. Záměrně byly hledány např. průniky v názorech jednotlivých 

respondentů, příp. zjištění podporující komplexnost vnímání dané problematiky. 

 

Rozhovor – základní okruhy: 

 

Veřejné práce – cíle, návrat dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce, riziko 

opětovné nezaměstnanosti. 

 

Další funkce veřejných prací. 

 

Nastavení systému veřejných prací – např. cílové skupiny, způsob organizace, 

finanční odměna apod. 

 

Praktická využitelnost veřejných prací pod hrozbou sankcí. 
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4 Veřejné práce v České republice 

4.1 Veřejně prospěšné práce 

Praktické využití myšlenky výkonu veřejně prospěšných prací v podmínkách 

tržní ekonomiky si našlo na našem trhu práce své místo již poměrně brzy 

po listopadových událostech. Přestože zde v daném období panovaly do jisté míry 

specifické okolnosti (přechod od centrálně plánované ekonomiky, federativní 

uspořádání tehdejšího státu atd.), základní systémové nastavení těchto prací již bylo 

v zásadě zavedeno, tj. možné krátkodobé pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání 

a úhrada nákladů na vytvoření těchto pracovních míst z veřejných zdrojů. Zásadním 

právním předpisem byl v tomto směru zejména zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších a doprovodných předpisů. Veřejně prospěšné práce, jako nedílná 

součást státní politiky zaměstnanosti, měly rozšiřovat nabídku nových volných 

pracovních míst pro krátkodobé pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, přičemž 

hmotná podpora a aktivní přístup k jejich vytváření byl svěřen Ministerstvu práce 

a sociálních věcí a místně příslušným úřadům práce (Zákon České národní rady, 1991, 

s. 66-69). 

 

Výkon pracovní činnosti byl zajištěn dohodou mezi úřadem práce 

a obcí/zaměstnavatelem, která blíže upravila např. počet míst, druh či dobu pracovního 

výkonu a výši úhrady, a to příp. až do 100 % skutečně vynaložených mzdových nákladů 

na takto umístěné nezaměstnané (Vyhláška, 1991, s. 111). Od roku 1992 byl okruh 

možných zaměstnavatelů – příjemců této státní účelové podpory – dále částečně omezen 

o vybrané veřejné subjekty (např. ústřední orgány státní správy, okresní úřady atd.) 

a nově byla specifikována max. délka výkonu veřejně prospěšných prací, tj. 12 po sobě 

jdoucích měsíců (Vyhláška, 1992, s. 2211). Po rozdělení federace se daný přístup, 

v souladu s přijatou národní legislativou, uplatnil rovněž v podmínkách samostatné 

České republiky. Následně v roce 1997 došlo k podstatnému rozšíření obecných 

smluvních podmínek mezi úřadem práce a obcí/zaměstnavatelem (např. o závazek 

obsazovat místa úřadem písemně doporučenými uchazeči) a dále byly navíc 

při uplatňování tohoto nástroje povinně zohledněny poměry na trhu práce, doba využití, 

nezbytná doba pro vytvoření a přepokládané náklady (Vyhláška, 1997 s. 290-292). 

V souvislosti s naším vstupem do Evropské unie byla dále do předmětného zákona 
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implementována příslušná společná legislativa (Zákon, kterým se mění, 2002, s. 4988-

4990). Výše charakterizovaná základní právní úprava následně přetrvala až do roku 

2004, kdy byla nahrazena novým komplexním právním předpisem. 

 

Zákon č. 435/2004 Sb., nově upravující řešenou problematiku zaměstnanosti, 

je společně se svou základní doprovodnou legislativou stále závaznou normou. Přestože 

byl v průběhu posledních více než deseti let hned několikrát novelizován, pro potřeby 

této diplomové práce je relevantních jen několik dílčích změn. Jeho podstatou 

je především úprava a realizace tzv. státní politiky zaměstnanosti, jež obsahuje celou 

řadu složek, včetně její aktivní formy zahrnující rovněž již zavedený institut veřejně 

prospěšných prací, přičemž výkon státní správy zde přísluší Ministerstvu práce 

a sociálních věcí a úřadům práce (Zákon o zaměstnanosti, 2004, s. 8270-8299). 

Významným spojovacím článkem je zde, dle provedeného expertního šetření, právě 

řídící složka úřadu práce, tj. v současnosti Generální ředitelství, jež zajišťuje nezbytnou 

implementaci dané politiky. 

 

Zásadním důvodem pro zachování a rozšíření veřejně prospěšných prací 

v novém zákoně bylo jejich pozitivní působení proti ztrátě pracovních návyků u velmi 

obtížně zaměstnatelných uchazečů o zaměstnání (Vládní návrh, 2003, s. 115), mezi něž 

lze objektivně zařadit také dlouhodobě nezaměstnané. Finančně nákladné intervence 

aktivní politiky zaměstnanosti, včetně veřejně prospěšných prací, by navíc měly být 

poskytovány právě nejrizikovějším skupinám uchazečů (Soukup, Michalička, Kotíková, 

2009, s. 36-37). Nově bylo dále zákonem definováno tzv. vhodné zaměstnání, 

resp. atributy, které musí nabízené volné pracovní místo splňovat. Jednalo se např. 

o povinnost odvodu pojistného, min. 80 % délku týdenní pracovní doby, délku 

kontraktu na více než tři měsíce, vhodnost dle zdravotní způsobilosti uchazeče atd. 

(Zákon o zaměstnanosti, 2004, s. 8277-8278). Od roku 2005 však nemusí být ve vztahu 

k vybraným nezaměstnaným (více než rok v evidenci) splněny všechny podmínky současně 

a dostačující je také min. 50 % úvazek (Zákon, kterým se mění, 2005, s. 7107). 

Odmítnutí vhodného zaměstnání bez vážných důvodů navíc následně znamená půlroční 

vyřazení uchazeče z evidence (Zákon o zaměstnanosti, 2004, s. 8281), což se při splnění 

výše uvedených podmínek týká rovněž nenastoupení k výkonu veřejně prospěšných 

prací. Ztráta postavení evidované nezaměstnané osoby s sebou dále samozřejmě přináší 

i částečná omezení v poskytované podpoře/ochraně (např. u přímé výplaty finančních 
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prostředků). Přestože podle mínění podstatné části respondentů je dané sankční opatření 

pro motivaci takto aktivovaných osob naprosto zásadní, u nezaměstnaných, kteří nemají 

zájem pracovat, není vždy zcela účinné (např. pří předstírání zdravotních problémů). 

„Může být vyřazen z evidence, ale toto se opravdu neděje až tak často, protože 

opravdu oni využívají těch lékařů k tomu, aby donesli potvrzení, že opravdu tuto práci 

nemohou vykonávat, a že prostě jim to zdravotní stav nedovoluje.“ (R9) 

 

„Aktivní politika zaměstnanosti, směřující k zajištění maximální možné úrovně 

zaměstnanosti, je financována z prostředků státního rozpočtu“ (Zákon o zaměstnanosti, 

2004, s. 8298-8299). Kromě tohoto původního primárního zdroje je však také možné 

její případné spolufinancování z příslušných fondů Evropské unie, a to s ohledem jak 

na cílenou podporu priorit Evropské komise, tak na celkovou alokaci, která naší zemi 

v daných letech přísluší. Význam této dotační podpory dále umocňuje skutečnost, 

že co do celkové výše přidělených disponibilních finančních zdrojů měla Česká 

republika v právě skončeném programovacím období let 2007-2013 ve srovnání 

s ostatními členy Evropské unie k dispozici jednu z nejvyšších alokací na jednoho 

obyvatele. Příznivá situace se projevila i ve sledované oblasti, když se úřady práce 

při zajišťování veřejně prospěšných prací s nedostatkem financí zpravidla nepotýkaly, 

a to ani v případě nezaměstnaností značně postižených regionů
2
. Finanční prostředky 

Evropské unie se tak staly hlavním zdrojem veřejné podpory daného nástroje, 

resp. de facto celé aktivní politiky zaměstnanosti (Analýza, 2015, s. 53). V současné 

době, tj. při přechodu na nové programovací období, je však finanční výpadek s tím 

spojený dostatečně pokryt z národních zdrojů, což potvrdilo i expertní šetření. 

Dlouhodobý vývoj veřejného financování sledovaného nástroje je uveden (viz graf č. 3). 

 

Pro období posledních osmi let (vyjma roku 2011 a 2012) je tak pro naši zemi 

charakteristický postupný nárůst celkových výdajů na zajištění veřejně prospěšných 

prací, a to z původních cca 685 mil. Kč v roce 2007 na současné více než 2 mld. Kč 

v roce 2014 (Výdaje, 2015, s. 2). Odchylku ve vývoji lze, mimo jiné, objektivně 

spojovat také s krátkodobou úpravou institutu veřejné služby, která pro rok 2012 velmi 

významně rozšířila možný okruh takto aktivovaných osob. 

 

                                                 
2
 dle konzultace s J. Turkovou (odborný pracovník APZ, Krajská pobočka ÚP v Ostravě), 30. 3. 2015 
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Graf č. 3: Vývoj výdajů na veřejně prospěšné práce v České republice 

 

Zdroj dat: MPSV (Výdaje, 2015, s. 2), vlastní úpravy 

 

Dle právní úpravy z roku 2004 jsou tedy za veřejně prospěšné práce považovány 

„časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných 

prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných 

činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných 

institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání“ (Zákon 

o zaměstnanosti, 2004, s. 8302). V zásadě se tak jedná o ohraničené zajištění 

pracovního uplatnění osob bez stálého zaměstnání, jež splňují dále stanovené podmínky 

pro participaci na tomto nástroji aktivní politiky zaměstnanosti. Svou podstatou zde 

spadají činnosti zejména pomocného charakteru, zpravidla ve prospěch veřejného 

sektoru, které jsou slučitelné se společným trhem Evropských společenství a zároveň 

nepředstavují zakázanou veřejnou podporu. Hovoříme tedy o potenciálně poměrně 

široce využitelném nástroji, do něhož mohou být v našem případě zapojeni teoreticky 

všichni zdravotně způsobilí dlouhodobě nezaměstnaní v evidenci úřadu práce. Kromě 

limitů daných celkovou dostupnou nabídkou se může u tohoto typu pracovních 

příležitostí u některých jedinců projevit také jejich nízká motivace. Nízká kvalita 

nabízené pracovní činnosti je totiž pro ně natolik odrazujícím faktorem, že jsou s to 

takové zaměstnání odmítnout (Hora, 2008, s. 79-82). Celkem lze v rámci tohoto druhu 



   

 

42 

  

veřejné podpory uhradit až plnou výši vyplacených nákladů na mzdy a její zákonné 

příslušenství (např. pojistné) u každého takto zařazeného zaměstnance, přičemž finanční 

přípěvek je oprávněným subjektům proplácen na základě žádosti, resp. písemné 

smlouvy s úřadem práce, jež blíže upravuje práva a povinnosti smluvních stran – 

účelové určení, výši, splatnost, kontrolu, případné sankce atd. (Zákon o zaměstnanosti, 

2004, s. 8303-8304). V praxi se však uplatňuje hranice maximální finanční podpory 

předmětných prací, jejíž výše byla např. pro Moravskoslezský kraj a rok 2015 stanovena 

na úrovni 13 000 Kč / měsíc / osoba
3
. Mzdové ohodnocení těchto pracovníků se tak 

podle odpovědí dotázaných expertů standardně pohybuje na úrovni minimální mzdy, 

nebo těsně nad touto zákonnou mezí. Výši odměny sice většinou považují za dostatečnou, 

na druhou stranu však poukazují na obecně nízkou minimální mzdu v ČR. Příslušné 

finanční plnění se poskytuje na základě vyúčtování oprávněných nákladů měsíčně nebo 

dle dohody zpětně (Vyhláška, 2004, s. 9940). Náklady nad tuto mez nejsou uznatelnými 

a zaměstnavatel je povinen hradit vzniklý rozdíl z vlastních/jiných zdrojů, což je pro 

vybrané profese značně limitující. Při pracovním výkonu nad obvyklý rámec poskytují 

v řadě případů zaměstnavatelé mimořádnou odměnu, což připouští většina z dotazovaných. 

Financování tohoto výdaje je samozřejmě plně v režii jejího poskytovatele. 

„Poskytne se 300, 400, 500 Kč, zhruba, individuálně, těm lidem, což je pro ně 

hrozně moc peněz na přilepšenou.“ (R3) 

 

Pro praktickou využitelnost pak měla svůj význam také zákonná možnost 

sankcionovat odmítnutí vhodných veřejně prospěšných prací, pokud tak bez vážných 

důvodů učinila osoba evidovaná déle než jeden rok jako uchazeč o zaměstnání, což pro 

ni znamenalo následnou krátkodobou ztrátu statutu sociálně potřebného (Zákon, kterým 

se mění, 2004, s. 8321). Obdobně je tato situace upravena také od roku 2007, 

tj. v zákoně č. 111/2006 Sb., když takový nezaměstnaný zpravidla není považován 

za osobu v hmotné nouzi a nemá tak legitimní nárok na příslušnou podporu/ochranu 

(Zákon o pomoci, 2006, s. 1306-1307). V roce 2007 bylo zefektivněno nastavení 

systému výměny informací mezi úřady práce a příslušným orgánem pomoci v hmotné 

nouzi, když původně platná povinnost obecně informovat o součinnosti uchazeče 

o zaměstnání byla blíže upřesněna, mimo jiné i díky nově poskytovaným údajům 

o příp. nastoupení/odmítnutí veřejně prospěšných prací osobou v evidenci nezaměstnaných 

                                                 
3
 dle konzultace s J. Turkovou (odborný pracovník APZ, Krajská pobočka ÚP v Ostravě), 30. 3. 2015 



   

 

43 

  

(Zákon, kterým se mění, 2006, s. 1341). Dlouhodobou využitelnost daného institutu 

uchazeči o zaměstnání přibližuje dále uvedené grafické zpracování (viz graf č. 4). 

Situace reflektuje jak vývoj nezaměstnanosti, tak dopad veřejné služby. Tento je velmi 

dobře patrný zejména v roce 2012, kdy došlo k prudkému nárůstu využitelnosti de facto 

povinné veřejné služby, a to právě na úkor veřejně prospěšných prací. 

 

Graf č. 4: Vývoj počtu uchazečů v rámci veřejně prospěšných prací v České republice 

 

Zdroj dat: MPSV (Výdaje, 2015, s. 2), vlastní úpravy 

 

V souvislosti se změnou koncepčního přístupu Vlády České republiky 

v oblastech politiky zaměstnanosti a sociální politiky došlo na přelomu let 2008/2009 

k poměrně zásadním úpravám příslušné legislativy. Jedním z prioritních cílů novely 

platného zákona o zaměstnanosti pak bylo „zvýšit motivaci osob k rychlé změně jejich 

nepříznivé sociální situace pomocí znovu začlenění na trh práce a zabránit s ohledem 

na současnou
4
 míru nezaměstnanosti jejich nedůvodnému setrvání v systémech sociální 

ochrany“ (Vládní návrh, 2008, s. 49). Veřejně prospěšných prací dlouhodobě 

nezaměstnaných se pak v rámci těchto změn (od roku 2009) a pod hrozbou jejich 

vyřazení z řad uchazečů o zaměstnání týkala hlavně povinnost sestavit a plnit 

individuální akční plán, a to u všech osob v nepřetržité evidenci delší než pět měsíců 

(Zákon, kterým se mění, 2008a, s. 5901-5902). Součástí plánu se samozřejmě mohl stát 
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rovněž zde prezentovaný nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. Další relevantní 

úpravou, platnou od roku 2012, bylo dodatečné zpřísnění zákonného ustanovení 

o tzv. vhodném zaměstnání, když pro osoby určené pro výkon veřejně prospěšných 

prací je za vhodné pracovní uplatnění považováno i zaměstnání na tzv. poloviční 

úvazek, a to pokud je v souladu se zdravotní způsobilostí nezaměstnaného (Zákon, 

kterým se mění, 2011b, s. 4638). Opatření reflektovalo snahu cíleně zvýšit motivaci 

uchazečů vedoucí k aktivnímu přístupu, resp. k řešení jejich nepříznivé životní situace 

a k získání/uchování jejich pracovních návyků – nepřijetí nabídky vykonávat veřejně 

prospěšné práce bez vážných důvodů tedy vlastně znamená odmítnutí vhodného 

zaměstnání a vyřazení uchazeče z evidence (Vládní návrh, 2011, s. 53). Ústředním 

motivačním prvkem pro nezaměstnané zde tak byla zřejmá vůle zákonodárce více 

sankcionovat pasivitu osob bez stálého pracovního uplatnění. Případné ukončení takto 

zprostředkovaného pracovněprávního vztahu bez vážného důvodu nebo pro porušení 

povinnosti plynoucí z tohoto vhodného zaměstnání zvlášť hrubým způsobem je navíc 

po dobu šesti měsíců překážkou pro opětovné zařazení do evidence (Zákon, kterým se 

mění, 2011b, s. 4638). Vyřazení z evidence uchazečů dále pro nezaměstnaného zpravidla 

dle § 3 zákona znamená ztrátu statusu osoby v hmotné nouzi (Zákon o pomoci, 2015, 

s. 3-5), což následně snižuje jeho reálné možnosti na zisk potřebné podpory/ochrany. 

Poslední významnou dílčí úpravou prošel institut veřejně prospěšných prací s platností 

od roku 2015, kdy lze vytvářet tato pracovní místa po dobu až 24 po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců (Zákon, kterým se mění, 2014, s. 1500). Zkušenosti s pracovními 

úvazky v této maximální zákonné délce však v současnosti nelze z pohledu této 

diplomové práce objektivně hodnotit, jelikož ve zkoumaném vzorku se nenašel žáden 

respondent, který by přišel s tak dlouhou pracovní příležitostí do styku, přestože se 

jednalo o experty z různých úrovní systému veřejných prací. V oblasti jejich působnosti 

se tato 24 měsíční pracovní příležitost dosud neuplatňuje.  

 

Politika zaměstnanosti, společně s nástrojem veřejně prospěšných prací, 

je na našem území realizována, mimo jiné, v návaznosti na příslušné strategické 

dokumenty. Cílovou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných z tohoto pohledu ovlivňuje 

zejména tzv. Strategie Evropa 2020, resp. navazující národní strategie. Zde plánuje 

Česká republika „dosáhnout do roku 2020 zvýšení celkové míry zaměstnanosti 

                                                                                                                                               
4
 tehdy platnou míru nezaměstnanosti, r. 2008 
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ve věkové skupině 20 - 64 let na 75 %“, přičemž na národní úrovni se ve vztahu 

k veřejně prospěšným pracím nejvíce uplatňuje cíl „snížit míru nezaměstnanosti osob 

s nízkou kvalifikací o čtvrtinu oproti roku 2010“ (Analýza, 2015, s. 6-48). K naplnění 

daného cíle samozřejmě přispívají také opatření snižující dlouhodobou ztrátu 

pracovního uplatnění. V našich podmínkách se tak používá např. individuální akční 

plán, který zpravidla již po pěti měsících evidence poskytuje uchazečům zvýšenou péči. 

V kombinaci s veřejně prospěšnými pracemi jako vhodným zaměstnáním pak může být 

jeho efektivita ještě vyšší. Naopak pokud je jeho příprava příliš formální, praktická 

využitelnost tohoto aktivačního nástroje objektivně klesá. Přestože bylo v roce 2014 

zřízeno více než 22,5 tis. těchto pracovních příležitostí a tomu příslušné náklady činily 

přes 2 mld. Kč, ke snížení dlouhodobé nezaměstnanosti vlastně nedošlo, když celkový 

počet osob s evidencí delší než 12 měsíců proti roku 2013 stagnoval, zároveň však 

vzrostl jeho procentní podíl na celkové nezaměstnanosti a prodloužila se průměrná 

délka průběžné evidence připadající na jednoho uchazeče (Analýza, 2015, s. 38-53). 

Z tohoto pohledu nelze současné pojetí veřejně prospěšných prací v podmínkách ČR 

považovat za příliš efektivní nástroj zvyšování zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných. 

 

Pro komplexní zhodnocení situace je však vhodné nahlížet na tuto složku 

veřejných prací také z dalších možných úhlů. Předně se jedná o její velmi vysokou 

obsazenost, když např. v roce 2014 převýšilo množství takto umístěných uchazečů – 

„22 967“ osob i celkový počet těchto vytvořených pracovních příležitostí – „22 567“ 

míst (Analýza, 2015, s. 53). Nezaměstnaní, včetně dlouhodobých, se tak svým 

způsobem krátkodobě vrátili na trh práce. Další zvýšení zaměstnatelnosti formou 

výrazného nárůstu počtu míst v rámci institutu veřejně prospěšných prací ovšem není 

objektivně možné. Důvodem jsou zejména administrativní (smluvní zajištění, evidence, 

kontrola atd.) a technické (ochranné pomůcky, pracovní prostředky atd.) limity, které se 

u nás v současnosti pohybují de facto na hranici možného
5
. Veřejně prospěšné práce 

jsou v České republice ve vztahu k dlouhodobě nezaměstnaným navíc mnohdy využívány 

jako poslední možnost, když např. jiná opatření k podpoře jejich zaměstnatelnosti 

selhala (Sirovátka, 2003, s. 99). Obdobně vnímali tento fakt také do výzkumu zapojení 

pracovníci úřadů práce. V neposlední řadě je třeba zohlednit rovněž působení ostatních 

faktorů, jež vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti ovlivňují, přičemž většinu z nich nejsou 

                                                 
5
 dle konzultace s J. Turkovou (odborný pracovník APZ, Krajská pobočka ÚP v Ostravě), 30. 3. 2015 
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veřejně pospěšné práce s to ovlivnit (např. viz kapitola 2.5.1). Závažným zjištěním je 

však skutečnost, že po ukončení sjednané veřejně prospěšné pracovní činnosti se takto 

podpoření jedinci zpravidla vracejí zpět mezi nezaměstnané (Výroční zpráva, 2015, 

s. 94). Jejich trvalý návrat na trh práce je tedy v tomto případě více méně nereálný. 

Na druhou stranu i dané krátkodobé pracovní uplatnění alespoň podporuje udržení jejich 

motivace a pracovních návyků (Výroční zpráva, 2015, s. 93), což lze ve vztahu 

ke zvýšení zaměstnatelnosti vnímat pozitivně. Zanedbatelná není ani možnost 

prezentovat své schopnosti potenciálním zaměstnavatelům či příležitost ke zlepšení 

pracovních dovedností (Sirovátka, 2003, s. 100). Koncepčním řešením dlouhodobé 

nezaměstnanosti ve svém důsledku není ani opakovaný výkon veřejně prospěšných 

prací totožnými uchazeči. Přestože je tato možnost pro sledovanou cílovou skupinu 

v odůvodněných případech relativně dosažitelná, pojí se hned s několika riziky. 

Příkladem může být opakované umístění stejného jedince z důvodu nemožnosti obsadit 

pracovní místo jinou evidovanou osobou
6
, když samozřejmě nelze zcela vyloučit 

možnost osobního selhání. V krajních případech pak může docházet k situaci, kdy jsou 

místo klasických plnohodnotných pracovních úvazků zaměstnavateli cíleně nabízena 

pracovní místa pro již prověřené osoby (např. vyškolené a bezproblémové), přičemž 

tyto se navíc na uplatňovaný přístup úspěšně adaptovaly a jinou pracovní činnost 

vlastně již reálně nehledají (Výroční zpráva, 2015, s. 94). Provedené expertní šetření 

existenci tohoto problému implementace dané politiky jenom potvrdilo. 

„A oni ani nechtějí si hledat jiné zaměstnání, oni vědí, že zákon umožňuje 

i opakovaně, a na to mnozí spoléhají.“ (R9) 

 

Z prezentovaného vývoje a nastavení institutu veřejně prospěšných prací 

na našem území je zřejmá jeho provázanost se všemi sledovanými teoretickými 

přístupy. Tento vztah je velmi dobře patrný zejména v případě workfare, když vybrané 

atributy předmětného nástroje aktivní politiky zaměstnanosti dané teorii de facto zcela 

odpovídají. Zjevný je v tomto případě rovněž postupný posun od vágního k přísnějšímu 

uplatňování principů workfare. Za zásadní lze z tohoto úhlu pohledu považovat např. 

individuální akční plány, resp. zavedení institutu vhodného zaměstnání, jehož 

bezdůvodné odmítnutí je záměrně sankcionováno, a to dílčí ztrátou příslušné 

podpory/ochrany. Pod touto hrozbou je tedy takto postižitelný jedinec, pokud je toho 

                                                 
6
 dle konzultace s J. Turkovou (odborný pracovník APZ, Krajská pobočka ÚP v Ostravě), 30. 3. 2015 



   

 

47 

  

schopen, v podstatě nucen vzít jakoukoli nabízenou práci, přičemž jeho další setrvání 

v systémech sociální podpory může být v krajním případě považováno za nedůvodné. 

Hovoříme tedy nejen o zřejmé vůli zákonodárce sankcionovat pasivitu, ale také 

o vynucené aktivaci nezaměstnaných. Tlak na výkon pracovní činnosti, zpravidla 

ve prospěch veřejného sektoru, zase představuje určitou formu protiplnění vůči 

poskytovateli nárokované sociální podpory. Prvek zásluhovosti se mimo jiné ukázal 

rovněž v odpovědích některých dotazovaných expertů, když tito považují pracovní 

činnost dlouhodobě nezaměstnaných za žádoucí. Pro celoživotní zaměstnatelnost je pak 

stěžejní hlavně působení veřejně prospěšných prací proti ztrátě pracovních návyků, 

a to zejména u velmi obtížně zaměstnatelných uchazečů o zaměstnání. Pro některé 

z nich je to navíc vlastně jediná reálně dosažitelná pracovní příležitost. I částečné 

zachování, rozvoj, příp. obnova, těchto základních pracovních kompetencí tak svým 

způsobem alespoň zčásti brání úplné ztrátě zaměstnatelnosti daného jedince. Nutnost 

uchování minimálně této elementární zaměstnatelnosti je klíčovým faktorem 

i v názorech zkoumaného vzorku respondentů. Rovněž pro cílenou snahu o zvýšení 

zaměstnanosti ke hranici 75 % (osob ve věku 20 - 64 let) je dlouhodobá ztráta 

pracovního uplatnění nežádoucí. Neutrálně se zde naopak projevuje nízká kvalita takto 

dostupných pracovních míst, když tyto sice zcela neodpovídají současnému pojetí 

zaměstnatelnosti, ale na druhou stranu mohou být pro některé nezaměstnané vhodnou 

motivací pro hledání nového zaměstnání na otevřeném trhu práce. Nahlížíme-li 

na veřejně prospěšné práce z pohledu jejich implementace, lze tuto považovat vcelku 

za úspěšnou, protože se jedná o již zavedený a velmi využívaný nástroj aktivní politiky 

zaměstnanosti, který umožňuje cílenou krátkodobou pracovní činnost zejména u osob 

dlouhodobě nezaměstnaných. V rámci daného institutu se navíc částečně daří zařazovat 

na tyto práce i jinak velmi obtížně uplatnitelné uchazeče. Uplatnění principu 

dobrovolnosti u bezplatné veřejné služby pak využitelnost veřejně prospěšných prací 

ještě více umocnilo. Prostup značné části osob z veřejné služby směrem k institutu 

veřejně prospěšných prací (v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu) byl poměrně 

často zmiňován také v rámci uskutečněných rozhovorů s experty. V širším kontextu je 

však problémem, že po skončení tohoto specifického pracovního poměru se takto 

aktivovaní zpravidla vracejí zpět do evidence úřadu práce. Problémem je také možnost 

opakovaného zařazení na toto subvencované pracovní místo, jelikož tím dochází de 

facto ke kumulaci veřejné podpory daného uchazeče, což sice stále naplňuje cíl daného 

opatření (legislativa tuto možnost připouští), ale zároveň také snižuje okruh takto 
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podpořených osob. Případné navýšení objemu veřejně prospěšných prací zase může 

narážet na částečně problematickou administrativní proveditelnost, jež je dána např. 

omezenou kapacitou některých zainteresovaných aktérů. Na což upozornili téměř 

všichni do výzkumu zapojení experti, kterých se tento problém přímo dotýká. 
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4.2 Veřejná služba 

Veřejná služba byla do českého právního řádu implementována poměrně 

nedávno. Ústřední zákonnou úpravou, ze které vychází, je zákon č. 111/2006 Sb., 

o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších a doprovodných předpisů. Předmětný 

institut se však stal jeho součástí až za několik let od vyhlášení zákona. Vznik 

ústředního předpisu z roku 2006 byl především reakcí na roztříštěnost, nepřehlednost 

a neprovázanost polistopadového systému pomoci občanům v hmotné nouzi, který 

svým způsobem nemotivoval k návratu zpět na trh práce, čímž de facto vytvářel sociální 

past (Vládní návrh, 2005, s. 40). Nově byl definován status tzv. osoby v hmotné nouzi 

a základní předpoklady pro jeho získání, včetně případných omezujících podmínek 

a výjimek. Oprávněné osoby tak získaly pro další období zákonný nárok na pomoc 

v hmotné nouzi hrazenou z veřejných zdrojů, resp. dávky, mezi které patří zejména 

příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, příp. mimořádná okamžitá pomoc (Zákon 

o pomoci, 2006, s. 1305-1307). Zatímco podstatou poskytování prvních dvou dávek 

bylo řešení problému neschopnosti jedince, resp. společně posuzovaných osob, na ještě 

sociálně přijatelné úrovni hradit náklady na zajištění obživy, resp. bydlení, mimořádná 

okamžitá pomoc byla spojena s uznáním situace jako stavu hmotné nouze (Vládní 

návrh, 2005, s. 52-53). Zjevné je rovněž cílené propojení statusu osoby v hmotné nouzi 

s evidencí daného jedince jako uchazeče o zaměstnání, u něhož lze objektivně 

předpokládat pokles příjmů pod zákonem stanovenou mez, a to zejména při 

nezaměstnanosti dlouhodobé. 

 

Efektivnost, hospodárnost a účelnost prostředků vynaložených z veřejných 

zdrojů na zákonem garantovanou podporu byla zajištěna prostřednictvím hned několika 

mechanismů. Patřilo zde hlavně testování příjmů společně posuzovaných osob, 

posouzení celkových sociálních a majetkových poměrů žadatele a cílený tlak na zvýšení 

příjmu vlastním přičiněním, tj. v našem případě formou vlastní práce, mimo jiné, např. 

pomocí výkonu veřejně prospěšných prací (Zákon o pomoci, 2006, s. 1306-1310), 

či později také veřejné služby. Možnost zvýšení příjmu vlastní prací byla pro účely 

příspěvku na živobytí posuzována až do konce roku 2011 (Zákon, kterým se mění, 

2011a, s. 4608-4636). Krátkodobě byla součástí zákona o pomoci v hmotné nouzi také 

povinnost vypracovat s osobou pobírající déle než šest měsíců příspěvek na živobytí 

tzv. aktivizační plán, který měl přispět k řešení hmotné nouze daného jedince (Zákon 
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o pomoci, 2006, s. 1312). Jednalo se totiž de facto o obdobu individuálního akčního 

plánu ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Patřičnou regulační funkci mají 

i specifické kompetence poskytovatele dávek pomoci v hmotné nouzi. Zmínit lze 

zejména možnost poskytnutí nároku ve formě peněžního, věcného nebo vzájemně 

kombinovaného plnění (Zákon o pomoci, 2006, s. 1317). 

 

Stěžejní význam pro zavedení veřejné služby na našem území měla novela 

zákona o pomoci v hmotné nouzi, jež byla součástí zákona č. 382/2008 Sb. a s účinností 

od počátku roku 2009 stanovila, že (Zákon, kterým se mění, 2008a, s. 5917-5921): 

„Veřejnou službou se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce, 

zejména při zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných 

veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Veřejná 

služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi na základě písemné smlouvy uzavřené 

s obcí obsahující alespoň místo, předmět a dobu výkonu veřejné služby obci. Za výkon 

veřejné služby nenáleží odměna.“ Hlavní rozdíl proti veřejně prospěšným pracím podle 

zákona o zaměstnanosti je právně ve výkonu činnosti bez nároku na mzdu. Takto 

aktivovaný nezaměstnaný je navíc i po dobu výkonu předmětné činnosti stále veden 

v evidenci uchazečů o zaměstnání. Částečnou finanční kompenzací, na kterou mohla 

od roku 2009 takto pracující osoba dosáhnout, tak byla možnost získat zvýšenou částku 

živobytí (existenční minimum + navýšení o 50 % rozdílu mezi životním a existenčním 

minimem osoby) v rámci výpočtu výše příspěvku na živobytí, a to při výkonu min. 30 h 

veřejné služby měsíčně (Zákon, kterým se mění, 2008a, s. 5917-5921), samozřejmě 

v případě vzniku nároku na tuto dávku. Při pracovním uplatnění alespoň ve výši 20 h 

za měsíc dále zároveň po šesti měsících čerpání příspěvku na živobytí nedošlo 

k automatickému poklesu výše částky živobytí až na úroveň existenčního minima 

(Filipová, 2010, s. 1). Z části uskutečněných rozhovorů (expertní šetření) je poměrně 

dobře patrný názor, že tato pozitivní motivace byla žádoucí, když např. alespoň částečně 

umožňovala finančně zvýhodnit osoby aktivní/pracující před pasivními příjemci pomoci.   

 

Smyslem zřízení veřejné služby byla podpora vlastní aktivity dotčených osob 

a pomoc obcím při zajištění vybraných činností (Nález, 2012, s. 5557). Podmínky 

praktického výkonu pracovní činnost se v rámci tohoto institutu řídí pracovněprávními 

předpisy (Zákon, kterým se mění, 2008b, s. 8225). Subjektu, v jehož prospěch je práce 

konána, byla dále dlouhodobě uložena povinnost pojistit odpovědnost za škodu 
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na majetku nebo na zdraví, přičemž pojistné mohlo být kryto také dotací z Ministerstva 

práce a sociálních věcí (Zákon, kterým se mění, 2008a, s. 5917). Evidenční činností, 

závaznými pokyny a kontrolou výkonu veřejné služby, jakož i poskytováním nezbytné 

součinnosti, byly v prvopočátku pověřeny dotčené obecní úřady, jenž tak konaly ve své 

přenesené působnosti (Zákon, kterým se mění, 2008a, s. 5918). Později došlo k přesunu 

těchto povinností pod příslušné pobočky úřadu práce. Včlenění veřejné služby 

do zákona o pomoci v hmotné nouzi přímo navazovalo na hlavní principy tohoto 

předpisu, který má např. omezit dlouhodobou závislost na sociálních dávkách, zabránit 

sociálnímu vyloučení či propojit poskytovanou veřejnou pomoc s vlastní aktivitou 

potřebných (Vládní návrh, 2005, s. 41). 

 

Zásadní kvalitativní změnou prošlo nastavení systému veřejné služby s účinností 

od ledna 2012. Prvotně byl rozšířen okruh participujících subjektů a možných prací, 

když se nově jednalo o „pomoc obcím nebo dalším subjektům zejména v oblastech 

zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, 

pomoci v oblasti kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče“ (Zákon, kterým 

se mění, 2011a, s. 4609). Hlavní dopad přijatých opatření se však týkal osob v evidenci 

uchazečů o zaměstnání. Veřejná služba byla kromě osob v hmotné nouzi určena 

pro evidované nezaměstnané, přičemž její zajištění a pojištění nyní příslušelo úřadům 

práce, a to včetně povinnosti poskytovat odpovídající ochranné pomůcky a pracovní 

prostředky (Zákon, kterým se mění, 2011a, s. 4609). Mnohdy však byly vybrané 

povinnosti přeneseny přímo na subjekt, pro který byla pracovní činnost vykonávána 

(např. nutnost vybavit pracovníka příslušnými pomůckami a prostředky). Přenos 

kompetencí na příslušné úřady práce zajištění veřejné služby do jisté míry účelně 

centralizoval. Podpořen tak byl, mimo jiné, rovněž uvažovaný prostup uchazečů, 

a to zejména z veřejné služby na veřejně prospěšné práce, jenž byl podle sdělení hned 

několika respondentů v rámci expertního šetření označen jako cílený. Pro dlouhodobě 

nezaměstnané, jejichž důvěru v nalezení zaměstnání pomocí tohoto úřadu lze zpravidla 

označit za spíše nízkou (Hora, 2008, s. 105), se však z jejich úhlu pohledu mohlo jednat 

o změnu především účelovou. Rizikem se v tomto směru jevilo i personální zajištění 

úřadu práce, jehož pracovníci pro přímý styk s nezaměstnanými byli již tehdy zpravidla 

přetíženi. Specifické postavení v rámci institutu veřejné služby pak příslušelo 

tzv. koordinátorům, kteří v cílové instituci výkon této pracovní činnosti administrativně, 

příp. technicky, zajišťovali (včetně průběžné kontroly). Náklady s tím spojené bylo 
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možno spolufinancovat z veřejných zdrojů, a to prostřednictvím úřadu práce. Pracovní 

místo koordinátora mohlo být navíc zřízeno i v rámci veřejně prospěšných prací
7
. Nově 

rovněž platilo, že pokud byl jedinec evidovaným uchazečem déle než dva měsíce 

a zároveň bez vážného důvodu odmítl vykonávat veřejnou službu (v týdenním rozsahu 

max. 20 h), byl tento přístup sankcionován jeho vyřazením z evidence (Zákon, kterým 

se mění, 2011b, s. 4638). Tehdy přijatou právní úpravou byla navíc od roku 2012 bez 

náhrady zrušena možnost byť částečné finanční kompenzace výkonu veřejné služby 

formou zvýhodnění při výpočtu výše příspěvku na živobytí (Zákon, kterým se mění, 

2011a, s. 4610-4636), což mělo objektivně za následek významné snížení atraktivity 

tohoto institutu u nezaměstnaných. Hlavní motivací uchazečů o zaměstnání se tak 

z pohledu českého právního řádu stala hrozba uplatnění výše uvedených sankcí. Toto 

restriktivní nastavení veřejné služby sice podle vybraných respondentů objektivně vedlo 

k cílené aktivaci nezaměstnaných, včetně osob s víceletou evidencí, zároveň ovšem 

ztratilo pozitivní motivační prvek v podobě dodatečného finančního zvýhodnění takto 

pracujících. Praktikované pojetí bylo navíc následně podrobeno poměrně ostré kritice. 

„Protože tam byl nějaký motiv, kdežto pokud to bylo jako povinnost z úřadu 

práce a bylo to úplně bezplatné, oni ten motiv neměli. To byl čistě ryzí sankční nástroj.“ 

(R7) 

 

Vyústěním kritických ohlasů bylo podání skupiny poslanců Parlamentu České 

republiky (rok 2012), kterým se u Ústavního soudu domáhali zrušení předmětné části 

tehdy platného znění zákona o pomoci v hmotné nouzi, resp. o zaměstnanosti. 

Rozporována byla jak jednotlivá ustanovení, tak např. způsob přijetí zákonné úpravy, 

který dle stanoviska navrhovatelů neposkytl poslancům odpovídající čas na projednání. 

Navrhovatelé spatřovali problém inovovaného nastavení veřejné služby hlavně v jeho 

možném konfliktu se zákazem nucených prací a s právy na svobodnou volbu 

zaměstnání, na přiměřené hmotné zajištění či na spravedlivou odměnu za práci (Nález, 

2012, s. 5545-5547). Následně bylo Ústavním soudem mimo jiné zjištěno, 

„že povinnost uchazečů o zaměstnání přijmout nabídku vykonávat veřejnou službu, 

kterou je podmíněno jejich setrvání v evidenci uchazečů o zaměstnání je v rozporu 

se zákazem nucených prací“ (Nález, 2012, s. 5606). Podání skupiny poslanců tak bylo 

v zásadní části shledáno jako důvodné. Dalším významným rozporem s ústavním 

                                                 
7
 dle konzultace s J. Turkovou (odborný pracovník APZ, Krajská pobočka ÚP v Ostravě), 30. 3. 2015 
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pořádkem České republiky, resp. Listinou základních práv a svobod, byla skutečnost, 

že provedená změna „zákona o zaměstnanosti není v souladu s právem zaměstnanců 

na spravedlivou odměnu za práci“ (Nález, 2012, s. 5608). Koncem roku 2012 tak byla 

s odvoláním na výše uvedené skutečnosti zákonná možnost vyřadit uchazeče 

o zaměstnání z evidence zrušena. Zatímco před soudním rozhodnutím bylo možno 

výkon veřejné služby spojovat spíše s výkonem trestu obecně prospěšných prací (Nález, 

2012, s. 5603), nově získal tento institut de facto dobrovolný charakter. Takto nastavené 

podmínky, tj. bez přímé finanční či sankční motivace, ovšem na druhou stranu 

odpovídajícím způsobem nemotivují osoby v hmotné nouzi, resp. uchazeče 

o zaměstnání, k přijetí dané pracovní činnosti. Pro účely posouzení vzniku nároku 

na vyplácení podpory v nezaměstnanosti je alespoň umožněno započtení veřejné služby 

jako tzv. náhradní doby zaměstnání (Zákon, kterým se mění, 2008a, 5903). 

Preferovanou složkou aktivní politiky zaměstnanosti ve vztahu k dlouhodobě 

nezaměstnaným osobám se tedy od roku 2013 staly veřejně prospěšné práce. 

 

V zájmu zvýšení atraktivity veřejné služby se aktuálně (2. polovina roku 2015) 

projednává návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, který by měl cílovou 

skupinu osob k této pracovní činnosti dostatečně motivovat, a to samozřejmě v souladu 

s nálezem Ústavního soudu. Do ukončení legislativního procesu však objektivně nelze 

konkrétní změny předjímat. Výrazná většina dotazovaných expertů svým způsobem 

podporuje zatraktivnění daného institutu formou finančního zvýhodnění takto 

aktivovaných osob. 

 

Legislativní proměny veřejné služby se samozřejmě rovněž odrazily na míře 

dopadu tohoto aktivačního nástroje na dlouhodobě nezaměstnané. Zatímco prvotní 

nastavení se vlastně týkalo jen jedinců bez stálého pracovního uplatnění, jež byly 

současně osobami v hmotné nouzi, další vývoj okruh potenciálních vykonavatelů velmi 

výrazně rozšířil, což se projevilo poměrně mohutnou expanzí praktické využitelnosti 

předmětného institutu. Dobrovolnost a částečná finanční motivace byla tehdy nahrazena 

reálnou hrozbou sankčního postihu podstatné skupiny neaktivovaných nezaměstnaných. 

Rozšířením cílové skupiny o uchazeče o zaměstnání, a to již po několika měsících jejich 

evidence, bylo možno danou pracovní činnost zákonně požadovat de facto od všech 

zdravotně způsobilých dlouhodobě nezaměstnaných. Přestože i zde narážel dosažitelný 

počet zapojených osob na své administrativní a technické limity, lze označit nárůst 
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využitelnosti veřejné služby proti období před reformou za enormní. Důkazem je např. 

srovnání roku 2011 s cca 16 tis. vykonavateli (Plívová, 2012, s. 1) a roku 2012 s více 

než 60 tis. takto zařazenými osobami, jež byly aktivovány průměrně po dobu 90 dní 

(Filipová, 2012, s. 1). Pro úplnost je však nutno vzít v potaz také skutečnost, 

že samotným výkonem veřejné služby k přímému návratu nezaměstnaných na trh práce 

vlastně nedochází, a to ani z krátkodobého pohledu, když takto aktivovaní jedinci dále 

zůstávají v evidenci uchazečů o zaměstnání. Proti tomu v případě veřejně prospěšných 

prací se jedná o krátkodobý pracovněprávní vztah neslučitelný s evidencí. Dílčím 

úspěchem roku 2012 dále bylo téměř absolutní zastoupení dlouhodobě nezaměstnaných, 

kteří tvořili plných 97 % ze všech účastníků veřejné služby, včetně převažující účasti 

osob s délkou evidence 2-3 roky (Filipová, 2012, s. 1). Cílená aktivace již několik let 

nepracujících uchazečů je totiž zpravidla nereálná, a to příkladně s ohledem na některé 

specifické překážky/bariéry u nezaměstnaného, jakými jsou výkon nelegální pracovní 

činnosti, výše pobíraných sociálních dávek nad úrovní minimální mzdy, objektivní nebo 

domnělé zdravotní problémy atd.
8
 V následujících letech pak byly dosahované výsledky 

zcela zásadně ovlivněny uvedeným nálezem Ústavního soudu, který přinesl velmi 

významný útlum ve využitelnosti veřejné služby na našem území, a to až na stávající 

úroveň desítek zapojených osob (Moravskoslezský kraj). 

 

Relevantní přínos veřejné služby lze, stejně jako u veřejně prospěšných prací, 

spatřovat hned v několika oblastech. Jediným přímým indikátorem zaměstnatelnosti je 

však opět dopad této krátkodobé činnosti na následné pracovní uplatnění uchazečů. 

Například ve sledovaném roce 2012 se to podařilo jen asi cca 5 % aktivovaných, 

přičemž po započtení zisku nového zaměstnání v rámci veřejně prospěšných prací, resp. 

společensky účelných pracovních míst, vzrostla hodnota tohoto ukazatele až na cca 9 %, 

tj. na 5 612 bývalých vykonavatelů veřejné služby (Filipová, 2012, s. 1-2). Ve vztahu 

k případnému zaměstnání formou veřejně prospěšné práce byla dokonce veřejná služba 

někdy využívána jako specifická forma zkušební doby
9
. Pro účely co možná nejvyšší 

prostupnosti na trh práce lze ovšem za problematickou považovat absenci 

systematického výběru uchazečů, kterým by byla možnost výkonu této pracovní 

činnosti cíleně nabízena. Místo explicitně stanovených kritérií pro výběr vhodných 

adeptů se tak v praxi uplatňoval vágní přístup úřadu práce založený na praktických 

                                                 
8
 dle konzultace s J. Turkovou (odborný pracovník APZ, Krajská pobočka ÚP v Ostravě), 30. 11. 2015 

9
 dle konzultace s J. Turkovou (odborný pracovník APZ, Krajská pobočka ÚP v Ostravě), 30. 3. 2015 
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zkušenostech jeho krajských poboček (Nález, 2012, s. 5604). Po zrušení povinnosti 

přijmout nabídku na veřejnou službu a následném propadu počtu zapojených osob 

na nynější úroveň jsou pak pro zaměstnatelnost dlouhodobě nezaměstnaných v České 

republice relevantní hlavně tzv. měkké přínosy. Předně zde řadíme možnost 

„zachování, popř. rozvíjení pracovních schopností a dovedností osob, které dlouhodobě 

setrvávají ve stavu hmotné nouze a mají objektivní či subjektivní problémy s nalezením 

odpovídajícího zaměstnání“ (Obec, 2010, s. 6). Kýženého stavu pak lze dosáhnout 

zejména díky širokému spektru uznatelných činností, které mohou být v rámci 

předmětného institutu vykonávány. V profesním mixu jsou totiž zastoupena jak 

pracovní místa pro nekvalifikované, tak činnosti vyžadující odpovídající schopnosti 

a dovednosti. Právě ztráta nebo zastarávání nezbytných kompetencí (kvalifikace, 

znalostí a dovedností) přitom snižuje schopnost adaptace na změny trhu práce, což činí 

takto postižené skupiny osob více zranitelnými (Horáková, Horák, 2013, s. 128-129). 

Mimo to výkon veřejné služby částečně eliminuje možné sociální vyloučení 

nezaměstnaných, jež je charakterizováno např. ztrátou zaběhnutého životního rytmu, 

omezením každodenního kontaktu s ostatními lidmi či v extrémních případech 

neochotou starat se o sebe a svou vlastní budoucnost (Senátní návrh, 2014, s. 7). 

Rizikem je pak možný mezigenerační přenos této životní strategie, což reflektují také 

odpovědi části dotazovaných expertů. Pro sociální začleňování osob bez stálého 

pracovního uplatnění je rovněž rozhodující celospolečenské chápání jejich nepříznivé 

situace. Zde platí, že aktivovaný uchazeč je společností zpravidla vnímán lépe než 

ostatní pasivní příjemci dávek v hmotné nouzi (Senátní návrh, 2014, s. 7). Pracovní 

činnost, byť krátkodobá, tedy dlouhodobě nezaměstnaným, mimo jiné, přináší 

i nezanedbatelné efekty v oblasti sociální. Respondenti zapojení do expertního šetření 

v této souvislosti hovořili např. o socializaci nezaměstnaných či vzájemném přenosu 

zkušeností mezi nimi, což se týká jak veřejné služby, tak veřejně prospěšných prací. 

 

Lze tedy konstatovat, že pojetí aktivace nezaměstnaných formou veřejné služby 

uplatňované v České republice svým způsobem odráží teoretický přístup workfare. 

Zejména, pokud je doprovázeno odpovídajícími donucovacími funkcemi, jež byly na 

našem území praktikovány hlavně v roce 2012. Tehdy například došlo ke ztrátě de facto 

jakékoliv přímé finanční kompenzace za výkon veřejné služby, což společně s reálnou 

možností vyřazení uchazeče z evidence umožňovalo nezaměstnaného cíleně pracovně 

aktivovat. Potenciálně mohli být na tyto práce totiž zařazeni všichni zdravotně způsobilí 
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nezaměstnaní, a to již po několikaměsíční evidenci. Stejně jako při předchozím 

nastavení, tj. před rokem 2012, které bylo spojeno s částečným finančním zvýhodněním, 

tak závisela výsledná úroveň sociální ochrany dotčeného jedince, mimo jiné, také 

na jeho pracovní aktivitě. Velmi nízká finanční odměna, resp. později bezplatný výkon 

této pracovní činnosti, zase přispěly k tomu, aby bylo možno si poskytnutou sociální 

podporu/ochranu v maximální možné míře tzv. odpracovat. Současný institut veřejné 

služby však žádnou takto významnou finanční ani sankční motivaci prozatím 

neobsahuje, čemuž odpovídá rovněž přetrvávající nízký zájem o tento typ aktivace. 

Obdobně je tímto negativně postiženo i praktické využití daného opatření v rámci 

konceptu celoživotní zaměstnatelnosti. Dříve přípustná možnost prostupnosti mezi 

veřejnou službou a veřejně prospěšnými pracemi, jež u osob z evidence uchazečů 

o zaměstnání poměrně významným způsobem zkracovala dobu jejich faktické pracovní 

nečinnosti, již není v takovém objemu realizována. Pracovní kompetence jsou zde navíc 

zpravidla uchovávány, příp. obnovovány, pouze na základní úrovni. Dílčí přínos dnes 

dobrovolného pracovního výkonu pro budoucí zaměstnatelnost tak můžeme spatřovat 

hlavně ve skutečnosti, že její vykonavatelé mají alespoň určitý zájem pracovat, 

což s ohledem na specifickou cílovou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných není vždy 

samozřejmostí. Z pohledu implementace veřejné služby bylo bodem zvratu právě 

klíčové rozhodnutí ústavního soudu z konce roku 2012, které dále znemožnilo legální 

proveditelnost do té doby platné politiky. Zjevně úspěšné propojení poskytované 

veřejné pomoci s vlastní aktivitou potřebných, jež bylo zainteresovanými subjekty 

velmi významně využíváno, již nemohlo být takto cíleně naplňováno. Dosažení 

původně stanovených cílů předmětné politiky bez odpovídajícího motivačního nástroje 

tak nelze objektivně požadovat. Řešení tohoto problému tedy předpokládá zásadní 

změny v nastavení veřejné služby, příp. také odpovídající přehodnocení stanovených 

cílů zvolené veřejné politiky. Na druhou stranu je ovšem při tomto nutno pokud možno 

eliminovat také další podstatné problémy, jež se vyskytly v průběhu předchozí 

implementace. V této souvislosti lze zmínit např. poněkud problematický výběr 

vykonavatelů veřejné služby z řad uchazečů o zaměstnání, když tento probíhal zpravidla 

bez explicitně stanovených kritérií, což mohlo některé z nich znevýhodnit. Stejně jako 

veřejně prospěšné práce také tento typ aktivace nezaměstnaných se dále částečně 

potýkal s problematickou administrativní proveditelností, když zejména v době svého 

největšího rozmachu narážel na kapacitní možnosti vybraných aktérů (např. úřadů práce). 
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5 Veřejné práce v Polské republice 

Veřejné práce jsou v současnosti již standardně užívaným nástrojem pro aktivaci 

nezaměstnaných, přičemž jinak tomu není ani v případě Polska. I tato postkomunistická 

země jejich prostřednictvím zajišťuje pracovní činnost uchazečů pocházejících 

z evidence úřadu práce, a to včetně osob postižených dlouhodobou ztrátou zaměstnání. 

Konkrétně jde o instituty veřejných prací „roboty publiczne“ a společensky užitečných 

prací „prace społecznie użyteczne“. Zatímco pro první z nich jsou v českém pojetí 

ekvivalentem veřejně prospěšné práce, druhému typu odpovídá spíše veřejná služba. 

 

Veřejné práce jsou krátkodobou pracovní příležitostí pro osoby bez zaměstnání, 

jež jsou takto evidovány na příslušném okresním úřadu práce. Maximální možná doba, 

po kterou lze danou činnost vykonávat, je 12 měsíců, což je ovšem využíváno jen 

výjimečně, jelikož standardní jsou v tomto případě plné pracovní úvazky v délce trvání 

do 6 měsíců
10

. Ve srovnání s Českou republikou jsou tak tyto krajní meze poloviční. 

Oprávněnými zaměstnavateli jsou zde např. okresní úřady, obce, nevládní neziskové 

organizace působící v oblastech ochrany přírody, kultury, osvěty, turistiky, zdravotní 

péče, sociální pomoci atd., přičemž takto vykonávané práce musí být financovány, příp. 

spolufinancovány, z veřejných zdrojů (Obwieszczenie Marszałka Sejmu, 2015, s. 15-

16). Umístění osoby bez pracovního uplatnění na veřejné práce přísluší úřadu práce, 

přestože po dobu jejich výkonu je daný zaměstnanec, stejně jako u nás, mimo evidenci 

uchazečů o zaměstnání
10

. Refundace uznatelných mzdových nákladů je realizována 

na základě žádosti organizátora této pracovní činnosti přes místně příslušný okresní 

úřad práce, a takto smluvně vyplacené finanční prostředky jsou považovány za veřejnou 

podporu v režimu de minimis (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

w sprawie organizowania, 2014, s. 1-3). Maximální výše měsíční podpory z Fondu 

práce, který mimo jiné slouží k financování příslušné aktivní politiky zaměstnanosti, 

je 50 % průměrné mzdy, což společně se zákonnými odvody činí cca 2 275 zł
11

 

(Obowiązujące stawki, 2015, s 1). Běžně se však finanční plnění pohybuje vlastně 

na české úrovni (tj. vychází spíše ze mzdy minimální), přičemž typickou pracovní 

pozicí v rámci veřejných prací je hospodářský pracovník
10

. 

                                                 
10

 dle konzultace s K. Pierchała (Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie), 3. 11. 2015 
11

 kurz devizového trhu, ČNB, 1. 9. 2015: 1 PLN = 6,381 CZK (Kurzy, 2015, s. 1) 
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Společensky užitečné práce jsou určeny osobám, které již nemají nárok 

na výplatu podpory v nezaměstnanosti, ale současně jsou příjemci dávek sociální 

pomoci či účastníky některých dalších aktivačních programů, jako je např. individuální 

program sociálního zaměstnání, pokud jsou na tyto umístěny úřadem práce 

(Obwieszczenie Marszałka Sejmu, 2015, s. 90). Výkon tohoto druhu veřejných prací je, 

stejně jako u nás, slučitelný s evidencí nezaměstnaného jako uchazeče o zaměstnání, 

jelikož zde nevzniká pracovně právní vztah
12

. Pracovníci jsou zde přidělováni úřadem 

práce, a to na základě dohody s příslušnou obcí, přičemž výkon této pracovní činnost 

(v rozsahu max. 10 h týdně) se zpravidla realizuje v místě/obci trvalého bydliště 

či obvyklého pobytu aktivovaného (Obwieszczenie Marszałka Sejmu, 2015, s. 90). 

Konkrétní požadavky příslušné samosprávy (obce) na zajištění společensky užitečných 

prací v jejím území jsou součástí ročního plánu, jež je základním podkladem 

pro dohodu s úřadem práce (Rozporządzenie Ministra Pracy, 2011, s. 9178). Na rozdíl 

od České republiky však není tato aktivita bezplatná. Za každou odpracovanou hodinu 

tak vykonavateli přísluší min. 8,10 zł
13

, když až do výše 60 % této sumy pak může být 

daná platba úřadem práce refundována (Obowiązujące stawki, 2015, s 1). 

 

Organizátor pracovní činnosti (obec) je samozřejmě, mimo jiné, povinen takto 

pracující nezaměstnané řádně proškolit, evidovat, kontrolovat, příp. informovat místně 

příslušný úřad práce a středisko sociální pomoci o výskytu eventuálních problémů 

(Rozporządzenie Ministra Pracy, 2011, s. 9179). Zde patří hlavně odmítavý postoj části 

nezaměstnaných, když tito předmětnou pracovní činnost nechtějí vykonávat, příp. 

na společensky užitečné práce de facto nedochází
12

. Tento jejich přístup také, mimo 

jiné, ztěžuje úspěšnou implementaci dané veřejné politiky, protože k naplnění 

stanovených cílů je potřeba oslovení většího počtu uchazečů, přičemž dílčí část 

nezaměstnaných se navíc do veřejných prací vlastně ani nezapojí. V případě dlouhodobé 

nezaměstnanosti je dále nutno brát v úvahu také riziko mezigeneračního přenosu této 

životní strategie či výkon nelegální pracovní činnosti (Bronk, Wiśniewski, Wojdyło-

Preisner, 2014, s. 95). Přestože rozsah společensky užitečných prací není explicitně 

stanoven, standardně se jedná o fyzicky náročnější pozice typu hospodářský či úklidový 

pracovník ap., výjimkou však nejsou ani asistenti učitele či pomocní pracovníci v kultuře
12

. 

                                                 
12

 dle konzultace s K. Pierchała (Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie), 3. 11. 2015 
13

 kurz devizového trhu, ČNB, 1. 9. 2015: 1 PLN = 6,381 CZK (Kurzy, 2015, s. 1) 
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U obou uvedených nástrojů, resp. typů veřejných prací, je také možno 

identifikovat hned několik zásadních společných znaků. Předně pokud je osoba 

evidovaná jako uchazeč o zaměstnání a bez oprávněných důvodů odmítne výkon 

veřejných prací, je následně zbavena statusu nezaměstnaného, a to v závislosti 

na četnosti tohoto projevu, tj. u prvního odmítnutí na 120 dní, při druhém na 180 dní 

a v třetím a každém dalším případě na 270 dní (Obwieszczenie Marszałka Sejmu, 2015, 

s. 43). Aktivita nezaměstnaných je tak, stejně jako na našem území, sankčně 

vynucována. Tento workfare přístup je navíc v souladu se zásadami dané teorie rovněž 

odstupňován. 

 

Ve způsobu financování je zase ústředním zdrojem peněžních prostředků tzv. 

Fundusz pracy, přičemž využíváno je zde především národní financování
14

. 

Při srovnání se situací v České republice je tedy toto nastavení rozdílné, když u nás jsou 

hlavní zejména prostředky plynoucí z realizace projektů spolufinancovaných Evropskou 

unií. Třetím významným charakteristickým rysem sledovaných institutů je pak 

propracovaný výběr takto aktivovaných uchazečů. Vychází se zde z tzv. profilu pomoci, 

který odráží nejen konkrétní situaci nezaměstnaného a jeho šance pro uplatnění na trhu 

práce, ale také jeho odstup od tohoto specifického trhu či připravenost dotčené osoby ke 

vstupu, resp. návratu, na trh práce (Rozporządzenie Ministra Pracy i Politiky Społecznej 

w sprawie profilovania, 2014, s. 1). Individuální situace nezaměstnaného je za pomoci 

vypracovaného profilu komplexně posouzena, a to zjevně s cílem zjištění reálné 

zaměstnatelnosti daného jedince. Výslednému hodnocení dále odpovídají i následná 

opatření, včetně cíleného umístění uchazeče na veřejné práce. V celkem třístupňovém 

systému (viz schéma č. 2) jsou tyto činnosti nabízeny (místně příslušným okresním 

úřadem práce) osobám zařazeným min. do druhé úrovně
14

, což znamená, že je tato 

forma aktivace dostupná cílenému okruhu nezaměstnaných. Potenciálně nejvíce 

nezaměstnaností postiženým klientům (ve 3. stupni profilu) jsou dále dostupné také 

specifické pracovní příležitosti tzv. Programu aktivizace a integrace, které mají mimo 

jiné za úkol působit např. proti sociálnímu vyloučení nebo výskytu sociálně 

patologických jevů, a to formou krátkodobé pracovní činnosti (po dobu zpravidla dvou 

měsíců), přičemž ve své aktivizační části je program realizován právě prostřednictvím 

společensky užitečných prací (Obwieszczenie Marszałka Sejmu, 2015, s. 76-77). 

                                                 
14

 dle konzultace s K. Pierchała (Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie), 3. 11. 2015 
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Schéma č. 2: Profily pomoci v Polské republice 

 

Zdroj dat: (Profilowanie, 2014, s. 1), vlastní zpracování 

 

Za relevantní příklady dobré praxe, jež by se daly využít rovněž pro nastavení 

systému veřejných prací v České republice, pak můžeme, dle mého názoru, považovat 

jak odstupňovanou délku sankčního vyřazení, tak systematický výběr vhodných 

uchazečů z řad nezaměstnaných. Nastavení institutu společensky užitečných prací 

(hodinový rozsah pracovní činnosti a relace finanční odměny vůči minimální/průměrně 

mzdě) zase může být alespoň částečnou inspirací pro nezbytnou inovaci naší de facto 

dobrovolné veřejné služby. 
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6 Další aspekty veřejných prací v České republice 

6.1 Veřejné práce a návrat dlouhodobě nezaměstnaných na trh 

práce 

Takto pojímanou možnost pracovního uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných 

na trhu práce je nutno vnímat hned ve dvou základních rovinách. Za prvé z pohledu 

přímého výkonu veřejně prospěšných prací. Jelikož tyto jsou již samy o sobě pracovní 

příležitostí, resp. specifickou formou krátkodobého pracovněprávního vztahu, což 

znamená, že takto zaměstnané osoby se na trhu práce vlastně tímto nacházejí. 

Pro veřejnou službu naopak tato teze neplatí, jelikož její vykonavatelé z řad 

nezaměstnaných jsou stále evidovanými uchazeči. Druhým možným přístupem je 

považovat za plnohodnotný návrat na trh práce teprve následné pracovní uplatnění, 

mimo sledované instituty, které se danému jedinci podaří po realizaci veřejných prací 

získat. U vybraných uchazečů z dané cílové skupiny se může navíc jednat o jejich vůbec 

první zaměstnání. 

 

Již samotný institut veřejně prospěšných prací je tedy obecně spojován 

s působením takto aktivovaných jedinců na trhu práce. Pro velmi obtížně zaměstnatelné 

uchazeče o zaměstnání, jako jsou např. osoby s mnohaletou evidencí, nekvalifikovaní, 

nebo rezidenti z některých periferních oblastí, jsou pak veřejné práce de facto jedinou 

reálnou možností jejich pracovního zapojení. V souvislosti s tímto typem pracovní 

činnosti je však často zmiňována problematika jeho opakovaného výkonu, když lze 

identifikovat poměrně značnou motivaci alespoň části aktérů v těchto pracích dále 

pokračovat, což je ovšem přípustné jen v odůvodněných případech. Možným rizikem 

přílišného řetězení těchto chráněných pracovních příležitostí je například situace, kdy si 

takto aktivovaný uchazeč na veřejné práce přivykne natolik, že již nebude de facto ani 

jinak zaměstnatelný, tedy ideálně na otevřeném trhu práce. Případný výskyt tohoto 

nechtěného důsledku lze považovat za problém implementace příslušné politiky. 

Rovněž celoživotní zaměstnatelnost není v tomto případě příliš reálná. Ani aktivní 

hledání nového zaměstnání, nejlépe již v době výkonu krátkodobých veřejných prací, 

taktéž není vždy samozřejmostí. 

„Myslím si, že jim to pomáhá v té době, kdy ty veřejně prospěšné práce 

vykonávají, tak určitě mají zajištěno půl roku, potažmo rok, možnost zaměstnání.“ (R6) 
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„Já si osobně myslím, že oni se toho drží jak berné mince, těch veřejně 

prospěšných prací, a nechtějí mnohdy jít někam jinam, jo, a chtějí se vracet zpátky.“ 

(R3) 

 

Ve druhé rovině panuje mezi respondenty názor, že veřejné práce dlouhodobě 

nezaměstnaným ke kýženému zisku následného pracovního uplatnění vlastně 

nepomáhají, příp. je jejich přínos velmi malý. Tato skutečnost byla navíc v této 

diplomové práci rovněž doložena, a to jak prezentací výsledku jiného výzkumu (srov. 

Výroční zpráva, 2015, s. 94), tak názory odborné veřejnosti. Pokud již někdo odhaduje 

jejich přínos na vyšší úrovni, odráží jeho názor spíše lokální situaci. Charakter 

vykonávané práce navíc zpravidla neumožňuje získat tak kvalitní pracovní zkušenosti, 

které by byly natolik přínosné, aby významně zvýšily šance nezaměstnaného při jeho 

budoucím uplatnění na otevřeném trhu práce. Dalšími relevantními faktory, které je 

vhodné zmínit, jsou různorodé hendikepy, s nimiž se zaměstnavatel u svých 

zaměstnanců setkává. Tyto mohou mít příkladně povahu objektivních zdravotních 

komplikací či předchozího výkonu trestu apod. 

„Někdy se stalo, že třeba ve vedlejší obci pracuje asi deset lidí v rámci veřejně 

prospěšných prací a tím, že v tom areálu, to byla nějaká průmyslová zóna, byly nějaké 

firmy a viděly, že ten člověk je šikovný, tak si ho třeba vzali do pracovního poměru.“ 

(R6). 

„Nějaké procentní vyjádření, kolik přejde do trvalého pracovního poměru, není 

to zase nějaké enormně vysoké. To je třeba říct, že to jsou jedinci, ale díky i za ty 

jedince.“ (R7) 

 

Pokud se přece jenom podaří některým dlouhodobě nezaměstnaným 

po absolvování veřejných prací najít na trhu následné uplatnění, má toto spíše 

krátkodobý charakter. V případě časově omezeného pracovního výkonu veřejně 

prospěšných prací je zase standardně využívána zákonná možnost jeho předčasného 

ukončení, např. ve zkušební době. Na první pohled úspěšní uchazeči se tak do evidence 

úřadu práce poměrně často vrací. Riziko opětovné nezaměstnanosti je v tomto případě 

více než reálné, což je, mimo jiné, nežádoucí také ve vztahu k celoživotní 

zaměstnatelnosti. Proč nejsou tyto osoby s to dlouhodobě setrvat v pracovněprávním 

vztahu, může být způsobeno např. jejich převážně velmi nízkou kvalifikací, malou 

stabilitou vhodných pracovních míst, relativně vysokými pracovními nároky nebo 
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přetrvávající nižší potřebou lidské práce, přičemž svou roli zde samozřejmě hrají také 

individualita nezaměstnaností postiženého jedince a aktuální podmínky na příslušném 

trhu práce. Limitem takto prezentovaných zjištění je však skutečnost, že potřebná data 

o této problematice jsou pro zapojené respondenty zpravidla nedostupná. 

„Po těch letech zkušeností já mám pocit, že tady se postupně ti lidé všichni vrací, 

dokola.“ (R6) 

„Tam z mého pohledu je samozřejmě nejtěžší, že většinou jsou to lidé, kteří mají 

velmi nízkou, pokud vůbec, kvalifikaci.“ (R1) 

 

Ústředním bodem provedeného expertního šetření, jež se prolíná téměř všemi 

uskutečněnými rozhovory, je zjištění, že základním předpokladem pro úspěšný výkon 

veřejných, příp. i jiných prací je, aby takto aktivovaný nezaměstnaný skutečně chtěl 

pracovat. Rovněž velmi negativně byly hodnoceny případy, kdy se uchazeči 

o zaměstnání snaží i této krátkodobé pracovní činnosti záměrně vyhýbat, např. 

zneužíváním institutu dočasné pracovní neschopnosti. Implementace příslušné veřejné 

politiky tak může být v jejich případě ztížena. Tyto kritické ohlasy se však netýkají 

osob, které z objektivních důvodů skutečně nemohou předmětné práce konat, čehož si je 

podstatná část z dotazovaných samozřejmě vědoma. Pro úplnost je však vhodné dodat 

ještě další zkušenost, projevující se zejména u respondentů, jež se dané problematice 

dlouhodobě věnují. V poslední době, dle jejich vyjádření, vykonávají veřejné práce 

i osoby, které by dříve tyto obvykle neabsolvovaly, což se mimo jiné projevilo rovněž 

již v čase rozmachu povinné veřejné služby. 

„Ale rozhodně pomáhají v tom, aby jednak něco dělali, jednak aby se podařilo 

od sebe odlišit ty, kteří mají zájem něco dělat a ty, kteří nechtějí.“ (R1) 

„V evidenci, ať se tomu můžeme smát víc nebo míň, tak jsou všichni proto, že 

chtějí pracovat a chtějí, aby jim úřad práce pomohl najít zaměstnání. Tam nemůže být 

jiný důvod, jinak tam nemají co dělat.“ (R8) 

„Ten lékař vám to potvrdí, že opravdu máte páteř, máte alergii, máte, já nevím 

co. Takže na ty veřejně prospěšné práce on prostě to potvrzení získá, a velmi lehce.“ 

(R9) 

 

Zaměříme-li se na to, jak veřejné práce konkrétně pomáhají s návratem cílové 

skupiny na trh práce, pak nejvíce zmiňovanými konstantami jsou základní pracovní 

návyky či životní režim/rytmus pracujícího, tj. jejich získání, uchování, rozvoj, příp. 
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obnovení. Toto se hlavně projevuje ve skutečně elementární podobě, jež zpravidla 

zahrnuje včasnou a pravidelnou docházku do zaměstnání, plnění přidělených pracovních 

úkolů, řádné využívání pracovní doby, odchod z pracoviště při stanoveném konci 

pracovní směny apod. Dalším legitimním požadavkem ve vztahu k zaměstnancům je 

rovněž jejich schopnost uznávat autoritu svého zaměstnavatele/vedoucího, např. 

při rozdělování pracovních úkolů či nezbytné evaluaci jejich pracovní činnosti. Ideálně 

by však měli být posuzováni stejně jako ostatní zaměstnanci daného zaměstnavatele. 

Jako významný je možno označit i přínos veřejných prací při socializaci jedince, když 

tento si zde v částečně chráněném prostředí může osvojit některé potřebné dovednosti, 

jež mu mohou být nápomocny i v jeho dalším životě. Formou přímé sociální interakce 

tak dochází k přenosu zkušeností a dobrých praktik, např. na dlouhodobě nezaměstnané, 

kteří jsou současně osobami sociálně vyloučenými. V neposlední řadě je třeba zmínit 

i poměrně širokou dostupnost veřejně prospěšných prací, když po splnění stanovených 

kritérií, může být na tuto činnost zařazen prakticky každý zdravotně způsobilý uchazeč 

o zaměstnání. Co však naopak dalšímu pracovnímu uplatnění až tak úplně nepomáhá je, 

dle mínění podstatné části dotazovaných, dávková politika, která mnohdy umožňuje 

dlouhodobé setrvání jedince mimo legální trh práce. Při implementaci tak zjevně 

dochází ke střetu různých politik. 

„A během toho měsíce, dvou, tří, vidíte, že když se zařadí do kolektivu, tak pozná 

tady přátele, kamarády. Tím, že pravidelně vstává, pravidelně chodí, má najednou 

prostě nějaký ten svůj režim, kdy něco musí, jo. Tak prostě na tom člověku je vidět, jak 

se všecko začíná měnit.“ (R5). 
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6.2 Další funkce veřejných prací k dlouhodobě nezaměstnaným 

Ideálním efektem veřejných prací pro dlouhodobě nezaměstnané by sice bylo 

jejich následné pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce, nicméně s ohledem 

na skutečnost, že se tak zpravidla neděje, nabývají na významu také další relevantní 

přínosy. Přestože se takto podpoření uchazeči velmi často vracejí zpět do evidence 

úřadu práce, lze alespoň u části z nich důvodně předpokládat, že se někdy v budoucnu 

k výkonu pracovní činnosti přeci jenom vrátí. Sledované další funkce by jim mohly 

tento přechod mezi pracující ulehčit. Zanedbatelný však není ani jejich potenciální 

dopad na každodenní život nezaměstnaností postiženého jedince, příp. jeho okolí. 

Zaměříme-li se na vlastní nastavení veřejných prací, najdeme mezi níže 

identifikovanými funkcemi jak ty cílené a explicitně stanovené, tak sekundární, 

podporující komplexnost dané politiky, které jsou s ohledem na celospolečenský dopad 

nezaměstnanosti převažující. 

 

Také v tomto případě můžeme označit za klíčovou zejména roli veřejných prací 

ve vztahu k základním pracovním návykům. Zvláště chápeme-li tyto elementární 

schopnosti jako základní předpoklady zaměstnatelnosti, tj. k získání a udržení si 

zaměstnání, přičemž jejich osvojení je zaměstnavateli oprávněně vyžadováno. Význam 

je ovšem připisován i úloze nezaměstnaných jako vzoru pro své okolí, která je relativně 

nezastupitelná například v případě, že se tito podílí na výchově nezletilých. Zejména 

s ohledem na riziko mezigeneračního přenosu této životní strategie, což může v krajním 

případě způsobit vznik budoucí de facto dobrovolné nezaměstnanosti takto negativně 

ovlivněných dětí. V dalším vybraní respondenti velmi oceňují přínosy plynoucí 

z možnosti, být při pracovní činnosti v sociálním kontaktu s ostatními, což může mít, 

mimo jiné, pozitivní dopad na socializaci dlouhodobě nezaměstnaných. Díky pravidelné 

pracovní činnosti totiž opouštějí své domovy, nuceně mění své zaběhnuté stereotypy 

a alespoň částečně se vymaňují z případné sociální izolace. Veřejné práce je rovněž 

vedou k pocitu zodpovědnosti či jim potenciálně pomáhají při znovuzískání ztracené 

sebedůvěry/sebevědomí, příkladně pokud je jim částečně svěřena kontrola prováděných 

prací. Sebevědomí zde může být spojeno nejen s vírou v sebe sama, ale i s aktivním 

hledáním dalšího pracovního uplatnění, kdy dlouhodobě nezaměstnaný na svou tíživou 

životní situaci nerezignuje. S šancí na zisk zaměstnání se pojí rovněž dvěma 

respondenty zmíněná možnost zisku referencí o reálných pracovních schopnostech 
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jedince, avšak za předpokladu jejich odpovídající důvěryhodnosti. Mezi dalšími 

funkcemi veřejných prací bylo dále okrajově uvedeno také uspokojení pocitu 

užitečnosti/potřebnosti. Pro potírání nelegální pracovní činnosti je zase přínosné, 

když je tato omezována, což veřejné práce naplňují tím, že prokazatelně znesnadňují její 

výkon. 

„Když jste třeba pět let v evidenci, tak si na to těžko zvykáte. Máte volnost, 

když jste doma. Tady najednou musí přijít do práce na sedm hodin, prostě tam těch osm 

hodin vydržet.“ (R8) 

„Oni mnohdy samozřejmě nemají sebevědomí žádné, jo, oni jsou někde na nule. 

Když tomu člověku prostě tuhle tu možnost dáte, tak je hrozně moc.“ (R3) 
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6.3 Cílenost a nastavení systému veřejných prací 
 

Co se týče obecného cíle veřejných prací, převažuje mezi respondenty 

jednoznačně přesvědčení, že tím zásadním je právě samotný výkon pracovní činnosti, 

a to uchazeči o zaměstnání. Pokud vycházíme z dosud platné legislativy, která považuje 

také veřejně prospěšné práce za pracovněprávní vztah neslučitelný s evidencí na úřadu 

práce, můžeme takto deklarovaný cíl dále spojovat rovněž s jejich vstupem na trh práce. 

Zákon o zaměstnanosti v tomto případě v § 25 hovoří, že „uchazečem o zaměstnání 

může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má 

na území České republiky bydliště a která není v pracovněprávním vztahu“ (Zákon 

o zaměstnanosti, 2015, s. 21). Okrajově byla v této souvislosti zmíněna také možnost 

preventivního působení práce proti výskytu sociálně patologických jevů. Další stěžejní 

postavení pak má získání, uchování, rozvoj, příp. obnovení základních pracovních 

návyků u nezaměstnaností postiženého jedince, které se vlastně prolíná de facto celým 

provedeným expertním šetřením. Pro některé respondenty je zase typický pohled, 

kdy je takto prostřednictvím úřadu práce alespoň částečně zajišťována činnost takto 

zapojených subjektů/zaměstnavatelů, např. údržba města. Takto respondenty 

identifikované cíle jsou, dle jejich názoru, zpravidla jasně stanoveny. Obvykle se tak 

děje pomocí zákonných i podzákonných norem či doporučení, tj. formou zákonů, 

prováděcích předpisů, metodických pokynů apod., přičemž s ohledem na velmi časné 

spolufinancování veřejných prací z Evropského sociálního fondu se zde dobře uplatňují 

i principy projektového řízení. 

„Jakoby zpříjemňuje to prostředí pro ty lidi, pro ty ostatní, tím, že vlastně ta 

Evropská unie to dotuje, že vlastně platí ty mzdy těm lidem a ty firmy, nebo to město, 

nebo ten stát, umožňuje těm lidem tu práci nějakou vykonat, zase ve prospěch těch lidí 

ostatních.“ (R3) 

 

V tom, jestli jsou tyto cíle taktéž naplňovány, však nepanuje jednoznačná shoda, 

přestože těsná většina dotazovaných s touto tezí souhlasí. Další respondenti se ovšem 

k tomuto vyjádřili zcela opačně, přičemž tento svůj skeptický názor mnohdy přičítají 

např. již zmíněné obecně obtížné zaměstnatelnosti některých nezaměstnaných. Jeden 

z dotazovaných pak ve své odpovědi přesně neuvedl, zda jsou podle něj cíle 

předmětných prací skutečně naplňovány či nikoli. Z tohoto úhlu pohledu je tedy, 
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dle názoru respondentů, nejednoznačná také úspěšnost implementace příslušné veřejné 

politiky, když tato bytostně souvisí právě s realizací stanovených cílů. 

„Obávám se, že nikoliv, a to je ale velmi složité, protože jak jsem říkal, ty nízko 

kvalifikované a nekvalifikované pracovní síly mají malou šanci na trhu práce vůbec“ (R1) 

 

Zásadní význam pro komplexní pochopení systému veřejných prací dále má 

identifikace jeho konečných uživatelů, tj. cílových skupin, pro které je tato pracovní 

činnost primárně určena/využívána. Dalším relevantním aspektem jsou pracovní 

činnosti, jež jsou tímto způsobem zajišťovány. Přestože základní okruh takto 

aktivovaných osob a rámcový charakter vykonávaných prací vychází z platné legislativy 

(zejména Zákon o zaměstnanosti a Zákon o pomoci v hmotné nouzi), lze z odpovědí 

respondentů vcelku dobře dovodit jejich obvyklou typologii. V našem případě se tedy 

typicky jedná o uchazeče z evidence úřadu práce, již dlouhodobě nezaměstnaného, 

který má zpravidla nízkou či téměř žádnou kvalifikaci. Jeho obtížná životní situace je 

navíc velmi často kombinována s různými dalšími hendikepy, jako jsou např. exekuce, 

předchozí výkon trestu, částečné zdravotní komplikace, bezdomovectví apod. V této 

souvislosti je však vhodné poznamenat, že některé zapojené subjekty/zaměstnavatelé 

jsou na druhou stranu s to tomuto částečně přizpůsobit svá volná pracovní místa 

a vytvořit tak nabídku veřejných prací tzv. na míru. Věková struktura je poměrně 

různorodá, od osob s minimální pracovní zkušeností až po nezaměstnané 

v předdůchodovém věku. Místo výkonu předmětných prací také do značné míry vychází 

z bydliště jejího vykonavatele. Rozsah prováděných prací, zpravidla ve prospěch 

veřejného sektoru, standardně zahrnuje jednoduché aktivity, mnohdy pomocného 

charakteru, typu úklidových prací, údržby zeleně, základní údržby komunikací či jiných 

objektů atd. Kvalifikovaná práce je zde poskytována jen okrajově, přičemž i v tomto 

případě se jedná převážně o základní odborné činnosti, které zahrnují např. obsluhu 

jednoduchých strojů a zařízení, údržbářské práce atd. Z uvedených zjištění je možno, 

mimo jiné, usuzovat, že činnosti v rámci veřejných prací de facto korespondují 

s charakteristikami spojenými s jejich pracovní silou. 

„V podstatě uchazeči těžko umístitelní, převážně s dlouhodobou evidencí, osoby 

nad 50 a do 25 let, ženy, které pečují, nebo muži, samoživitelé, o děti do 15 let, případně 

i lidé se zdravotním postižením.“ (R6) 
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„Takže úklid, údržba, potom jsou to různé pomocné zemědělské práce pro tu 

obec a pak je to z oblasti sociální politiky, jsou to různí sanitáři, osobní asistenti, 

pečovatelé, ošetřovatelé.“ (R9). 

 

Co se týče vlastního nastavení systému veřejných prací, resp. veřejně 

prospěšných prací, lze v tomto rozlišit v zásadě jeho čtyři základní úrovně (viz schéma 

č. 3)
15

. Tyto byly identifikovány na základě detailních zkušeností jednotlivých 

respondentů s příslušnou úrovní sledovaného systému. Schéma je rovněž do značné 

míry využitelné pro veřejnou službu, přičemž zde je ovšem nutno zohlednit její 

současná specifika, tj. zejména její výkon bez nároku na mzdu a možný souběh 

s evidencí jako uchazeče o zaměstnání. 

 

Schéma č. 3: Nastavení systému veřejných prací v ČR – veřejně prospěšné práce 

 

Zdroj dat: vlastní výzkum i zpracování 

 

První úroveň zahrnuje aktéry s celostátní, příp. nadnárodní, působností. 

Na tomto nejvyšším stupni je vytvářeno zejména základní nastavení předmětné veřejné 

politiky a zajišťováno její financování. Klíčovou institucí je zde Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, jež společně s dalšími ústředními, výkonnými a zákonodárnými 

orgány vytváří jak základní nastavení, tak legislativní rámec veřejně prospěšných prací. 
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Obdobně důležité je i postavení Generálního ředitelství úřadu práce, které se kromě 

metodické činnosti věnuje hlavně zabezpečení implementace zvolené politiky, 

a to včetně získání potřebných finančních zdrojů. S ohledem na převažující projektové 

financování z Evropského sociálního fondu je zde zahrnuta také Evropská unie, která 

společně s národními veřejnými rozpočty poskytuje zdroje nezbytné k realizaci. 

V současné době přechodu na nové programovací období jsou tyto finanční požadavky 

místo dotací ze strukturálních fondů Evropské unie finanční kryty např. ze státního 

rozpočtu České republiky. 

„Takže, když dostaneme souhlas z ministerstva a z našeho generálního 

ředitelství, tak potom uzavíráme, na základě žádostí o poskytnutí příspěvku na vytvoření 

veřejně prospěšných prací, dohodu se zaměstnavatelem na určitý počet míst.“ (R9) 

 

Druhá úroveň přísluší organizačním útvarům úřadu práce, tj. krajským 

pobočkám, jednotlivým kontaktním pracovištím, příp. jejich dalším nižším složkám. 

Dle podmínek schváleného finančního příspěvku, resp. projektu, a v součinnosti 

s Generálním ředitelstvím úřadu práce, je nejprve stanoven přepokládaný rozsah takto 

podpořených pracovních příležitostí. Na základě žádostí zaměstnavatelů jsou s těmito 

předem dohodnuty bližší podmínky výkonu pracovní činnosti a uzavřena písemná 

dohoda na určitý počet pracovních míst. Následně jsou příslušnými pracovníky úřadu 

práce, zejména zprostředkovateli, vytipováni vhodní uchazeči, ze kterých si 

zaměstnavatel vybírá formou jednoduchého výběrového řízení, příp. jsou mu tito 

nezaměstnaní cíleně zasíláni. Nástupem do tohoto sjednaného krátkodobého zaměstnání 

dochází k vyřazení uchazeče z evidence. Dohodnutá finanční podpora je pak 

zaměstnavatelům vyplácena na základě vyúčtování skutečně vynaložených uznatelných 

nákladů, a to zpětně. Z dalších standardních činností zde úřady práce zajišťují např. 

kontrolu a evaluaci. 

„Ten zprostředkovatel asi po těch několika návštěvách, které ten uchazeč 

absolvuje, nejlépe ví, co by se s tím uchazečem mohlo dál dělat. Takže ten základní 

výběr těch uchazečů pro veřejnou službu i pro veřejně prospěšné práce v podstatě 

provádí zprostředkovatel.“ (R7) 

 

                                                                                                                                               
15

 S ohledem na stávající velmi nízkou využitelnost institutu veřejné služby je uvedené schéma 

zpracováno na příkladu veřejně prospěšných prací. Vlastní nastavení veřejné služby je rámcově uvedeno 

v kapitole 4.2. 
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Třetí úroveň reprezentují zaměstnavatelé, kterým je zákonem umožněno 

zajišťovat část svých činností pomocí veřejně prospěšných prací, a jež tuto možnost 

aktivně využívají. Zpravidla se jedná o města a obce, příp. další, jako jsou např. jimi 

zřízené/založené právní subjekty. Na základě žádosti, resp. smlouvy, vybírají a přijímají 

takto aktivované uchazeče o zaměstnání do krátkodobého pracovního poměru, jež může 

být dále prodlužován, obvykle na max. 12 měsíců, přičemž zákonem stanovená 

24 měsíční mez se v současnosti de facto neuplatňuje. Zaměstnavatel je zodpovědný 

nejen za veškerou příslušnou pracovněprávní agendu, ale taktéž za organizování, 

přidělování, realizaci a kontrolu výkonu pracovní činnosti. Samozřejmostí je také 

součinnost s místně příslušným úřadem práce. Důležitým článkem k řádnému zajištění 

předmětných prací jsou i osoby v bezprostředním styku s vykonavateli, tj. zejména 

mistři, kteří mimo jiné umožňují sladit poptávku po této pracovní činnosti s reálnými 

možnostmi jejího uspokojení. S praktickým výkonem a kontrolou veřejně prospěšných 

prací jsou jim dále běžně nápomocni tzv. předáci, jejichž pracovní místo je navíc velmi 

často rovněž podpořeno v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 

 

Čtvrtá úroveň je spojena s přímým výkonem veřejně prospěšných prací 

a je tedy zastoupena uchazeči o zaměstnání, jež jsou příslušným úřadem práce 

a následně zaměstnavatelem vybráni k tomuto krátkodobému zaměstnání a jsou jeho 

výkonu objektivně schopni. Po řádném uzavření pracovního poměru tuto činnost 

vykonávají, ideálně po celou dobu jeho trvání. Což však není vždy pravidlem, jelikož 

se zde mnohdy projevuje jejich záměrná snaha vyhýbat se této formě pracovního 

uplatnění. V případě předčasného ukončení je tato uvolněná pracovní příležitost 

obsazena novým vhodným uchazečem. Po stanovenou dobu s ohledem na své 

schopnosti a dovednosti konají jim přidělené práce a jsou za ně v přiměřeném rozsahu 

zodpovědní. Při výkonu této činnosti jsou, mimo jiné, povinni řídit se instrukcemi 

zaměstnavatele. Za tuto jim přísluší a je vyplácena ve smlouvě sjednaná mzda, která je 

následně po splnění všech stanovených podmínek v dohodnuté výši refundována 

z veřejných zdrojů. Daný způsob financování je v tomto případě zásadní, jelikož bez 

tohoto nejsou zaměstnavatelé s to takto nastavené veřejně prospěšné práce ve stávajícím 

rozsahu zajišťovat. 

 „To je zvláštní, že pokud tam třeba těch lidí je 60 % fungujících a 40 % 

nefungujících, tak ta většina dokáže stáhnout ty nefungující. Pokud je to opačně, tak je 

to samozřejmě na pracovišti opačně, jo.“ (R3) 
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Zaměříme-li se na pohyb nezaměstnaných mezi jednotlivými složkami veřejných 

prací, zjistíme, že je tento v zásadě obousměrný. Zprvu se uplatňovala hlavně myšlenka 

možného přechodu pracovníků osvědčených ve výkonu veřejné služby do placeného 

krátkodobého zaměstnání ve formě veřejně prospěšných prací. Vyloučená nebyla ani 

situace, kdy k tomuto prostupu došlo v rámci stejného zaměstnavatele, což do značné 

míry umožnilo eliminovat riziko uzavření pracovního poměru s reálně 

nezaměstnatelným uchazečem. Prakticky byla tato možnost využita zejména 

po zavedení de facto dobrovolné veřejné služby, když o tuto pracovní činnost přestal být 

náhle zájem. Proti tomu osoby preferující dobrovolnou veřejnou službu před standardně 

placenou pracovní činností v systému veřejně prospěšných prací jsou k tomuto 

zpravidla vedeni svou poněkud specifickou situací. Poměrně často se tak děje v případě 

osob zatížených exekucemi, když tito jsou motivováni např. stravenkami, jež nejsou 

posuzovány jako rozhodný příjem, a to ani pro exekutora, ani pro nárok na sociální 

dávky. Pro některé může být také motivující to, že trvalý pracovní poměr s větším 

hodinovým rozsahem pracovní činnosti nejsou vlastně s to ani reálně vykonávat, 

např. z důvodu péče o osobu blízkou či kvůli tomu, že si již pracovat odvykli. 

„Ale u těch druhých, kde třeba už jsou tak zadluženi, že prostě hned po nich 

skočí exekutor, ti o ty veřejně prospěšné práce nemají zájem. U té veřejné služby, 

ty stravenky, jim nikdo nesebere a alespoň mají navíc.“ (R7) 

 

Respondenty prezentované současné systémové nastavení veřejných prací lze, 

dle názoru alespoň některých z nich, považovat vcelku za správné, zvláště pak v případě 

veřejně prospěšných prací, když tyto jsou již dlouhodobě zavedeným nástrojem aktivní 

politiky zaměstnanosti. I přesto se ovšem jedná o relativně náročný proces, jehož řádné 

realizaci je nutno věnovat zvýšenou pozornost. S ohledem na množství takto pracovně 

aktivovaných osob a jejich obvyklou fluktuaci je obtížná jak tomu odpovídající 

administrace (např. pracovně právní, projektová atd.), tak zejména účelná a efektivní 

kontrola pracovníků. Což je mnohdy důsledkem objektivně nedostatečného 

personálního zajištění těchto nezbytných činností, jež se projevuje zpravidla velmi 

vysokým počtem těchto osob připadajících na jednoho pověřeného 

pracovníka/úředníka. Mezi další problémy můžeme zařadit vlastní zaměstnatelnost 

jednotlivých uchazečů, když tito nejsou vždy schopni/ochotni přidělenou práci 

po stanovenou dobu vykonávat. Zde můžeme zařadit různé hendikepy a omezení jako 

např. objektivní či předstírané zdravotní komplikace, péči o osoby blízké, faktickou 
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ztrátu pracovních návyků, výkon nelegální pracovní činnosti atd. Nevýhodou veřejných 

prací je také to, že jsou některými aktéry mylně považovány za možné dlouhodobé 

řešení nezaměstnanosti, přičemž ve skutečnosti se pořád jedná o nástroj vedlejší, jehož 

smyslem není trvalé pracovní uplatnění. Pro realizaci projektů financovaných 

Evropskou unií, včetně dotační podpory veřejných prací, je zase typický zpravidla 

zdlouhavý schvalovací proces, a to hlavně při přechodu na nové programovací období. 

Ještě komplikovanější je však situace u veřejné služby, která po zásahu ústavního soudu 

de facto ztratila všechny své předchozí hlavní motivační prvky. Snaha o alespoň 

částečné oživení tohoto institutu zase naráží na značně omezené legislativní možnosti 

nebo nezájem rozhodujících aktérů. Pro další úspěšnou implementaci této veřejné 

politiky je tedy nutno provést její podstatnou změnu, která však musí být legálně 

proveditelná, tj. mimo jiné reflektovat také právní názor ústavního soudu. 

„Čili dneska v těch našich podmínkách ta zprostředkovatelka těch uchazečů má 

poměrně hodně. Takže, ne vždy, je tak, jak se říká, úplně zná.“ (R7) 

„Tady jde o to, že ta morálka samozřejmě těch lidí není vždycky kvalitní. 

Vy jdete do práce, budete tam osm hodin, víte, jaké máte povinnosti, víte, co máte dělat, 

ale ti lidé ne. Trvá jim nějakou dobu, než to pochopí, jsou tací, kteří to nepochopí.“ 

(R3) 

„Takhle, tu veřejnou službu přestali ti zaměstnavatelé vlastně i nějakým 

způsobem uplatňovat, protože radši budou mít člověka zaměstnaného, který dostane 

výplatu, než člověka, který tam chodil z donucení a nedostal odměnu“ (R6) 

 

Systému veřejných prací tak, jak je u nás v současnosti nastaven, je ve vztahu 

k možnému návratu dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce nejvíce přínosný opět 

v oblasti jejich základních pracovních návyků, příp. resocializace. Zanedbatelný není 

ani význam prokázání zaměstnatelnosti, tj. vůbec schopnosti pracovat, ideálně 

s možností zisku reálných referencí od předchozího/ch zaměstnavatele/ů. Zavedený 

systém navíc pomáhá i lidem, kteří by se jinak na trh práce reálně vůbec nedostali. 

Možných příkladů na další vylepšení stávajícího systémového nastavení pak 

respondenti uvedli hned několik. Napříč všemi uskutečněnými rozhovory byla velmi 

často zmiňována hlavně reálná možnost prostupu uchazeče, tj. aby byl výkon veřejných 

prací provázán, příp. nahrazen, možností získat zaměstnání na otevřeném trhu práce 

nebo některým dalším dotovaným nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti, hlavně 

společensky účelným pracovním místem. Pomohla by rovněž větší spojitost této 
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specifické pracovní činnosti uchazečů o zaměstnání s jejich efektivnějším vzděláváním, 

např. formou rozšíření stávající zpravidla nízké kvalifikace, a to ideálně v dobře 

uplatnitelných studijních oborech. Jeden respondent vidí možné zlepšení i v omezení 

stávající dávkové politiky, která v určitých případech podporuje setrvání daného jedince 

v nezaměstnanosti. Pro posouzení dalšího nároku na finanční podporu by také mělo být 

pro zaměstnavatele povinné, vždy uvádět důvod předčasného ukončení výkonu 

veřejných prací. Vybraný zástupce zaměstnavatele by také přivítal, pokud by na veřejné 

práce byly přinejmenším z části umístěny kvalifikované osoby, schopné vykonávat 

alespoň základní odborné činnosti. Samotný výběr pracujících z řad uchazečů 

v evidenci je nutno ještě více zkvalitnit, např. s ohledem na jejich reálný zájem 

pracovat, přičemž přínosné je také objektivní posouzení skutečné zdravotní situace 

aktivovaného. Osoba zaměstnaná na veřejně prospěšných pracích zase považuje 

za vhodné prodloužit stávající délku tohoto typu pracovního poměru nad obvyklou 

hranici jednoho roku. Což sice zákon částečně umožňuje, v praxi se však této možnosti 

téměř nevyužívá. Mimo to si byli respondenti také zpravidla vědomi nutnosti inovovat 

institut veřejné služby. 

„Když jdou zpátky na ten úřad práce, skončí jim ty smlouvy, tak určitě jim 

nabízet tu práci a využít toho.“ (R5) 

„Já bych tady radši viděl investora, který tadyhle přijme právě lidi i se 

základním vzděláním do klasického pracovního poměru, tisíckrát raději, než veřejně 

prospěšné práce, a tisíckrát raději, si myslím, že by to viděli i ti uchazeči.“ (R8) 
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6.4 Finanční odměna a sankce spojené s instituty veřejných 

prací 

Názory na finanční odměňování vykonavatelů veřejných prací je nutno rozdělit 

na dvě samostatné oblasti, jelikož oba sledované instituty jsou v tomto značně rozdílné. 

Veřejně prospěšné práce jsou placeným zaměstnáním, jehož financování z veřejných 

zdrojů je omezeno maximální výší možné refundace. Hrazeny jsou prokazatelně 

vynaložené náklady na plat takto aktivovaného uchazeče, včetně zákonného 

příslušenství, a to až do výše 100 %, reálně je však tento příspěvek obvykle nižší. 

Poskytovaná mzda se u tohoto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti obvykle pohybuje 

na hranici zákonem stanovené minimální mzdy, příp. těsně nad ní. I tato úroveň 

mzdového ohodnocení je však vybranými respondenty považována za odpovídající dané 

pracovní činnosti. Na druhou stranu hned několik dotazovaných spatřuje problém 

v obecně nízké minimální mzdě. V případě potřeby mohou samozřejmě zaměstnavatelé 

poskytovat také jiné nenárokové složky, jako jsou např. příspěvky na stravování 

či mimořádné odměny, jež jsou hrazeny z vlastních finančních zdrojů příslušného 

zaměstnavatele, čehož využívají. Naopak u veřejné služby je její stávající de facto 

dobrovolný charakter, bez nároku na mzdu, považován zpravidla všemi respondenty, 

jež se k této složce veřejných prací vyjádřili, za věcně nesprávný. Tento způsob aktivace 

sice vychází z principů workfare, avšak bez příslušných sankčních opatření. Daná 

skutečnost navíc velmi významně omezuje okruh osob, na kterých bude daná politika 

implementována. Případná finanční odměna by tedy ideálně měla jednotlivci pokrýt jak 

jeho osobní náklady spojené s jejím výkonem, tak alespoň částečně zlepšit jeho finanční 

situaci. Bezplatná pracovní činnost totiž podstatným způsobem omezuje finanční 

motivaci uchazečů k jejímu výkonu. Toto se však běžně netýká příkladně specifické 

skupiny nezaměstnaných, jež jsou zatíženi exekucemi, a kterým i tak veřejná služba 

zvyšuje disponibilní příjmy, např. formou stravenek. Budoucí nastavení veřejné služby 

by tak mohlo být spojeno s finanční odměnou ve formě přímého (mzda) či nepřímého 

(stravenky) plnění, příp. s kombinací obou těchto forem. Inspirací by v tomto mohla být 

např. nedávná realizace pilotního projektu aktivizační příležitosti, kdy uchazeči 

o zaměstnání vykonávali měsíčně několikahodinovou placenou pracovní činnost 

na základě dohody o provedení práce, a to současně s evidencí na úřadu práce. Jako 

vhodné se dále jeví také její opětovné propojení s výplatou sociálních dávek. U obou 

sledovaných institutů však panuje značně problematická situace, a to v případě, pokud 
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chceme srovnat finanční odměňování veřejných prací s dosud uplatňovanou sociální, 

resp. dávkovou politikou, když ve specifických případech může být takto vyplácená 

sociální podpora dokonce alternativou vůči výkonu i této krátkodobé pracovní činnosti. 

Vyplácená mzda za výkon veřejných prací je totiž společně s ostatními rozhodnými 

příjmy společně posuzovaných osob samozřejmě zohledněna při posuzování nároku 

na sociální podporu, příp. její výši. Pracovníkům navíc vznikají dodatečné náklady např. 

na dopravu do zaměstnání. Výsledný finanční přínos této pracovní činnosti tak může být 

aktivovanými osobami považován za nedostačující. Což může v krajním případě 

motivovat osoby bez pracovního uplatnění k jejich setrvání v nezaměstnanosti. 

„No, není to minimum, je to trošku víc. Jako kdyby měl člověk asi jenom z toho 

žít, tak těžko bude platit nájem bytu atd. Mohlo by se platit lépe, alespoň o nějakých pár 

korun, alespoň určitě víc.“ (R4) 

„Veřejná služba, určitě by tam měla být nějaká částka, která by je měla 

motivovat, že když už teda to budou vykonávat, tak zadarmo se dneska nepracuje.“ (R8) 

„Čili tam ta zásluhovost by měla být. Nemělo by to být, že budou na tom stejně. 

Jedni nebudou pracovat, budou brát stejné sociální dávky, než druzí, kteří budou 

pracovat, a budou mít je stejné.“ (R7) 

 

Jakkoliv je finanční odměna pro pracovní činnost v rámci veřejných prací 

důležitá, je tento nástroj, mimo jiné, spojen rovněž s existencí příslušných sankcí, 

které jej ovlivňují. Postoj respondentů je v tomto případě navíc poměrně očekávaný. 

Dle jejich většinového názoru právě hrozba sankcí zvyšuje praktickou využitelnost 

veřejných prací, a to i v případě osob dlouhodobě nezaměstnaných. Velmi dobře patrná 

je tato situace právě u veřejné služby, když po zrušení možnosti sankcí došlo k jejímu 

značnému útlumu. Zásadní význam pak má zejména možná ztráta nároku na sociální 

podporu/dávky nebo její část. Tato může byt způsobena např. nezařazením/vyřazením 

nezaměstnaného z evidence úřadu práce. Pomocí této sankční strategie (workfare) tak 

objektivně alespoň z části dochází k vynucenému návratu nezaměstnaných na trh práce. 

Na druhou stranu zanedbatelné nejsou ani ostatní motivy, jako např. vyplácená mzda 

u veřejně prospěšných prací. Nicméně pro některé specifické uchazeče je i riziko 

postihu vcelku přijatelné a k výkonu předmětné pracovní činnosti je zpravidla nepřinutí 

ani hrozící sankce. V případě reálného sankčního nebezpečí se dále mnohdy 

nezaměstnaní snaží o jeho účelovou eliminaci, např. předstíráním zdravotních 

komplikací, přičemž přímé odmítnutí výkonu veřejných prací je spíše výjimkou. Nadto 
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z dlouhodobého hlediska lze ve vztahu k zaměstnatelnosti daného jedince považovat 

za přínosnější spíše pozitivní motivaci, než represi. V oblastech s vysokou poptávkou 

po veřejných pracích také nejsou sankce pro obsazení takto nabízené pracovní 

příležitosti vždy nezbytně nutné. 

„Opravdu, a nebyl to jeden člověk, který to řekl v tomhle smyslu, že: „Když už to 

musím dělat, tak to já si radši najdu jinou práci.“ A našli si.“ (R5) 

„Můj názor je, že to lidi zrovna dvakrát netrápí. Hodně uchazečů si najde cestu, 

jak se z toho vyvléci.“ (R8) 

„Máme dostatek i zájemců, čili v podstatě, pokud někteří odmítnou, tak vždycky 

jsou ještě v zásobě další. Ale je pravdou, že v některých případech jdeme i do těch 

sankcí.“ (R7) 
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Závěr 

Celospolečenský problém nezaměstnanosti, jenž u nás nabyl na významu 

v souvislosti s přechodem naší země na principy tržní ekonomiky, s sebou přináší celou 

řadu negativních důsledků. Zvláště patrné je to v případě dlouhodobé ztráty zaměstnání, 

když nezaměstnaností postižený jedinec není vždy schopen dané nepříznivé životní 

situaci optimálně čelit. Z významných rizik lze zmínit např. sociálně patologické jevy 

či možnou adaptaci na statut nezaměstnaného (past nezaměstnanosti). V krajních 

případech pak může docházet dokonce k mezigeneračnímu přenosu této životní 

strategie. Přestože Česká republika aktuálně patří k evropským zemím s nejnižší mírou 

nezaměstnanosti, její podstatnou část tvoří dlouhodobě nezaměstnaní. Ve vybraných 

regionech, např. v kraji Moravskoslezském a Ústeckém, je nezaměstnanost silně 

nadprůměrná. 

 

Na danou problémovou situaci reaguje společnost implementací příslušných 

veřejných politik, tj. zejména záměrnou podporou zaměstnanosti, resp. poskytováním 

nezbytné sociální ochrany osobám bez práce. Zvláště významné postavení zde má 

aktivní politika zaměstnanosti, jež mimo jiné podporuje rozvoj zaměstnatelnosti, ideálně 

pak její celoživotní formy. Své uplatnění nachází i myšlenka cílené aktivace 

nezaměstnaných, přičemž k možným přístupům patří rovněž tzv. koncept workfare 

(vynucená pracovní činnost příjemců poskytované podpory). V podmínkách České 

republiky jsou ve vztahu k nezaměstnaným využívány, mimo jiné, také veřejné práce 

(veřejně prospěšné práce a veřejná služba), jež umožňují alespoň částečné pracovní 

uplatnění uchazečů o zaměstnání, a to včetně osob dlouhodobě evidovaných. Cíleně 

jsou tyto práce nabízeny velmi obtížně zaměstnatelným uchazečům. V případě veřejně 

prospěšných prací se navíc takto zapojené osoby vlastně krátkodobě vrací na trh práce. 

Velmi problematická je ovšem jejich participace na otevřeném trhu práce, když 

po absolvování veřejných prací se tito aktivovaní nezaměstnaní zpravidla vrací zpět 

do evidence úřadu práce, což potvrdily i výsledky expertního šetření. Riziko opětovné 

nezaměstnanosti je v tomto případě velmi reálné. Systémovým řešením však není ani 

opakovaný výkon veřejných prací. 

 

Veřejné práce se u nás vyvíjely v odlišných podmínkách. Veřejně prospěšné 

práce byly zavedeny poměrně brzy po listopadu 1989 a dnes jsou již standardní součástí 
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aktivní politiky zaměstnanosti. Veřejná služba vznikla teprve v roce 2009, přičemž 

hlavně v roce 2012 byla zaměřena na cílenou aktivaci nezaměstnaných (koncept 

workfare). Oba nástroje jsou pro zvyšování zaměstnatelnosti dlouhodobě 

nezaměstnaných částečně využitelné. V případě veřejně prospěšných prací se tak děje 

zejména vlastním výkonem této pracovní činnosti, a to také díky částečnému využití 

prvků konceptu workfare. Na druhou stranu dnešní bezplatná a vlastně dobrovolná 

veřejná služba není v současnosti dostatečně využita. Hlavní přínos veřejných prací je 

však, dle mínění dotazovaných expertů, nutno spatřovat zejména v získání, uchování, 

rozvoji a obnovení základních pracovních návyků, resp. životního režimu/rytmu 

pracujícího. Jedná se vlastně o zajištění alespoň elementární zaměstnatelnosti daného 

uchazeče o zaměstnání. Významný je rovněž přínos veřejných prací při socializaci 

jedince. 

 

Mezi stěžejní identifikované problémy implementace patří hlavně existence 

objektivních/subjektivních hendikepů na straně nezaměstnaných, velmi nízká motivace 

některých uchazečů k výkonu veřejných prací a nutnost inovovat nastavení veřejné 

služby. I přes prokazatelný přínos sankčních/represivních opatření lze z dlouhodobého 

hlediska ve vztahu k zaměstnatelnosti považovat za přínosnější spíše pozitivní motivaci 

daného jedince. Možnosti dalšího rozvoje systému veřejných prací v České republice je 

možno spatřovat např. ve zlepšení prostupnosti na otevřený trh práce, příp. na další 

nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Za relevantní příklady dobré praxe z Polské 

republiky můžeme považovat např. odstupňovanou délku sankčního vyřazení či 

systematický výběr vhodných uchazečů z řad nezaměstnaných. 
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Summary 

The whole society problem of unemployment, which has gained importance 

in our country in connection with its transition to principles of market economy, brings 

a number of negative consequences. This is evident particularly in the case of long-term 

job loss when a person affected by unemployment is not always able to counter 

the difficult life situation optimally. As examples of significant risks, social pathological 

phenomena and possible adaptation of the statute of the unemployed (unemployment 

trap) could be mentioned. In extreme cases, it may even lead to the intergenerational 

transmission of this life strategy. Although the Czech Republic is currently one of the 

European countries with the lowest unemployment rate, the substantial part of it 

constitutes long-term unemployed. In selected regions, for example in the Moravian-

Silesian Region and in the Usti Region, unemployment is strongly above average. 

 

Society responds to the problem situation by implementing appropriate public 

policy, mainly deliberate support of employment, respectively by providing necessary 

social protection to people without a job. Here, an active employment policy has 

especially important position and among other things supports the development 

of employability, ideally its lifelong forms. The thought of targeted activation 

of the unemployed also finds its application while possible approaches include also 

the concept of workfare (forced labour activity of the beneficiaries of the support). 

In the Czech Republic, there are used, among other things, public works (community 

works and public service) in relation to the unemployed, allowing at least partial 

employment of job-seekers, including the long-term registered. These works are 

specifically offered to very hard employable job-seekers. Moreover, in the case 

of community works so-involved people return to the labour market for a really short 

time. However, their participation in the open labour market is very problematic when 

these activated unemployed usually returns to the registration of the labour office after 

finishing public works, what has been also confirmed by the results of expert research. 

In this case, repeated unemployment is a very likely risk. However, system solution 

is not a repeat performance of public works. 

 

Public works were developed in different conditions in our country. Community 

works have been introduced relatively soon after November of 1989 and today, they are 
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already a standard part of the active employment policy. Public service was only 

established in 2009 while in 2012, it was focused mainly on targeted activation 

of the unemployed (the concept of workfare). Both tools are partly usable for increasing 

the employability of the long-term unemployed. In the case of community works, that 

is mainly done by the work performance itself, namely because of the partial use 

of the workfare concept elements. On the other hand, today's free and really voluntary 

public service is currently not sufficiently utilized. However, the main benefits of public 

works, in the opinion of the interviewed experts, should be seen mainly in acquisition, 

conservation, development and restoration of basic work habits, respectively life 

mode/rhythm of a worker. The real issue is, at least, ensuring basic employability 

of a job-seeker. It is also an important benefit of public works in socialization 

of an individual. 

 

Between the fundamental identified problems of implementation is mainly 

the existence of objective/subjective handicaps on the side of unemployed, very low 

motivation of some job-seekers to perform public works and the need to innovate public 

services settings. Despite the demonstrable benefit of sanction/repressive measures, 

positive motivation of the individual might be considered more beneficial in the long 

term in relation to employability. Possibilities for further development of public works 

in the Czech Republic could be seen for example in improving the permeability 

of the open labour market or in other instruments of active employment policy. 

As the relevant examples of good practice from Poland can be considered for example 

tiered length of sanction elimination or systematic selection of suitable job-seekers 

from the ranks of the unemployed. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Scénář expertního rozhovoru 

Myslíte si, že veřejné práce pomáhají dlouhodobě nezaměstnaným k návratu 

na trh práce? Jakým způsobem pomáhají/nepomáhají? 

Jedná se v tomto případě o návrat dlouhodobý? Proč? 

Jak reálné je u těchto osob riziko opětovné nezaměstnanosti? 

 

Jaké jiné další funkce ve vztahu k dlouhodobě nezaměstnaným veřejné práce naplňují? 

Počítá s těmito dalšími funkcemi také současné nastavení systému veřejných prací? 

Kterým z nich přikládáte ve vztahu k možnému návratu na trh práce největší význam? Proč? 

 

Jaký je cíl veřejných prací? Je tento cíl jasně stanoven a naplňován? 

Jakými cílovými skupinami a pro jaký typ prací jsou veřejné práce primárně využívány? 

Jak je nastaven systém veřejných prací ve vaší instituci? Myslíte si, že je toto nastavení 

správné? 

V čem je toto nastavení nejvíce přínosné (ve vztahu k možnému návratu dlouhodobě 

nezaměstnaných na trh práce)? V čem naopak spatřujete největší nedostatky tohoto 

nastavení? Jaké spatřujete možnosti pro zlepšení? 

 

Jakým způsobem zvyšuje/snižuje hrozba sankcí praktickou využitelnost veřejných prací 

osobami dlouhodobě nezaměstnanými?  

Co si myslíte o výši finanční odměny za výkon veřejných prací? 

 

Metodické poznámky: 

Veřejné práce zahrnují instituty veřejně prospěšných prací a veřejné služby (pro potřeby DP). 

Všechny otázky jsou vztaženy k podmínkám České republiky. 

Výraz „dlouhodobě/ý“ zahrnuje období ukončených po sobě jdoucích 12 kalendářních 

měsíců a déle. 

V případě, že je to z pohledu Vás jako respondenta nutné, zdůrazněte, u otázky/ek 

relevantní rozdíly mezi veřejně prospěšnými pracemi a veřejnou službou. 

 


