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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problémem nedostatečné podpory zaměstnanosti na 

regionální úrovni. Hlavním výzkumným cílem práce je vysvětlit, jak je realizována 

politika zaměřující se na podporu zaměstnanosti v rámci regionální politiky v ČR na 

příkladu Středočeského kraje. Práce se konkrétně zaměřuje na veřejněpolitické nástroje, 

které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti na regionální úrovni. Dále na 

identifikování hlavních aktérů a jejich přesvědčení v rámci problematiky podpory 

zaměstnanosti na regionální úrovni, neboť na jedné straně stojí přesvědčení, že politika 

zaměstnanosti je problematikou, kterou má na starosti pouze stát a Úřad práce České 

republiky. Nicméně na druhé straně existuje přesvědčení, že podpora zaměstnanosti 

obyvatel by měla být součástí i dalších politik, a především by měla být výsledkem 

spolupráce různých aktérů. V rámci analýzy aktérů a jejich přesvědčení je v práci využita 

teorie advokačních koalic a teorie sítí aktérů. Práce vychází jak z primárních dat 

z expertních rozhovorů, tak i ze sekundárních dat z odborných publikací a legislativních 

dokumentů. K analýze je v práci využita tematická analýza expertních rozhovorů 

a obsahová analýza sekundárních dokumentů. 

Abstract 

The diploma thesis deals with the issue of insufficient support of employment at regional 

level. The main research objective of the thesis is to explain how a policy aimed at 

supporting employment within the framework of regional policy in the Czech Republic 

is implemented on the example of the Central Bohemia Region. In particular, the thesis 

focuses on public policy tools that are used to support employment at regional level. In 

addition, to identify the main actors and their beliefs in the field of employment support 



 

 

at the regional level, because on the one hand is conviction that the employment policy is 

a matter for the state and the Labor Office of the Czech Republic. On the other hand, 

however, there is a belief that support for the employment of the population should be 

part of other policies and should be the result of cooperation between different actors. As 

part of the actors' analysis and beliefs, the Advocacy Coalition Framework and Actor-

network theory is used. The thesis is based on both the primary data from the professional 

interviews and the secondary data from professional publications and legislative 

documents. The analysis is based on a thematic analysis of expert interviews and the 

analysis of the content of secondary documents.  
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Teze diplomové práce (výzkumný projekt): 

A. Vymezení výzkumného problému 

 V diplomové práci budu zkoumat podporu zaměstnanosti z hlediska regionální politiky 

v České republice (ČR) na případě Příbramského regionu. Zaměstnanost je jedním 

z klíčových faktorů pro zachování sociální a ekonomické stability každého území. 

Podpora zaměstnanosti na regionální úrovni je komplexním problémem, do kterého se 

zapojuje mnoho aktérů nejenom Úřad práce ČR (ÚP), ale i města, kraje, podniky 

a neziskové organizace. V současné době směřují cíle regionální politiky k vyrovnávání 

rozdílů mezi jednotlivými regiony. Například prostřednictvím podpory v oblastech, které 

se dlouhodobě potýkají s vysokou nezaměstnaností, dále také dosažením vyššího tempa 

růstu, pomocí plného využití pracovní síly a zastavením migrace, která je motivovaná 

pracovními důvody [Svobodová, Věžník, Hofmann 2013].  V rámci regionální politiky 

může podpora zaměstnanosti cílit na konkrétní specifické problémy daného regionu 

a může tak být více účinná v porovnání s centralizovanou podporou zaměstnanosti 

Institut sociologických studií 

Teze diplomové práce  



 

 

realizovanou na úrovni státu. Na základě těchto důvodů jsem se rozhodla zkoumat, jak 

aktéři na regionální úrovni v ČR přistupují k podpoře zaměstnanosti svých obyvatel.  

Pro výběr Příbramského regionu jsem se rozhodla, jelikož podíl dlouhodobě 

nezaměstnaných osob v tomto regionu je dle dat ÚP z dlouhodobého hlediska nejvyšší 

v rámci celého Středočeského kraje. Míra nezaměstnanosti v celém Příbramském regionu 

se tak dlouhodobě drží nad krajským i celorepublikovým průměrem a patří tak mezi 

nejzávažnější sociální problémy. Region je typický také tím, že velké množství obyvatel 

dojíždí za zaměstnáním do regionu hlavního města Prahy, což svědčí o nedostatku 

pracovních míst na Příbramsku a nutnosti dojíždět za prací do regionů s vyšší nabídkou 

pracovních míst. V důsledku toho dochází k odlivu kvalifikované pracovní síly 

z Příbramského regionu. Problémem je rovněž zaměstnávání rizikových skupin na trhu 

práce, které v rámci regionu velmi těžce shánějí uplatnění a nedostatek flexibilních 

pracovních úvazku, což je problém z hlediska harmonizace profesního a osobního života.  

V rámci Příbramského regionu nebyla dosud publikovaná podobná studie 

zabývající se touto problematikou, většina výzkumů zkoumající oblast zaměstnanosti se 

zaměřuje pouze na analýzu nezaměstnanosti na příkladu konkrétního regionu, avšak 

komplexní pohled na tuto problematiku z hlediska podpory zaměstnanosti na úrovni 

regionální politiky není. Předmětem mého výzkumu je proto zkoumání podpory 

zaměstnanosti na úrovni regionální politiky v ČR na případě Příbramského regionu.  

B. Cíle diplomové práce 

Hlavním výzkumným cílem této práce bude vysvětlit, jak probíhá proces tvorby politik 

zaměřujících se na podporu zaměstnanosti na úrovni regionální politiky v ČR na příkladu 

Příbramského regionu. Dále identifikovat jaké je jednání a zájmy hlavních aktérů, kteří 

vstupují do řešené problematiky, popsat externí proměnné (například: ekonomické 

podmínky, atributy komunity a pravidla), které mají vliv na utváření politiky směřující 

k podpoře zaměstnanosti v Příbramském regionu a v neposlední řadě objasnit, které 

veřejněpolitické nástroje jsou využívány k podpoře zaměstnanosti na Příbramsku.  

C. Výzkumné otázky 

• Jak probíhá proces tvorby politik zaměřených na podporu zaměstnanosti?  

• Jací aktéři se do procesu utváření politik na podporu zaměstnanosti zapojují?  

• Jaké externí proměnné mají vliv na utváření politiky podporující zaměstnanost?  

• Jaké různé nástroje jsou využívány k podpoře zaměstnanosti na Příbramsku?  



 

 

D. Teoretická východiska 

Při analýze procesu tvorby politiky bude práce vycházet z teorie institucionální analýzy 

– výkladového rámce Institutional analysis and development framework (IADF) dle 

E. Ostromové. Tento rámec je vhodný pro analýzu procesů a chování jednotlivých aktérů 

veřejných politik a zkoumání vlivu externích proměnných, které mají vliv na utváření 

politik v akčních arénách veřejné politiky. Při analýze procesu utváření politiky bude 

práce rovněž vycházet z fázového modelu, který rozděluje politický proces do několika 

částí. Na základě toho lze identifikovat faktory, které ovlivňují politický proces v každé 

jeho fázi.  

E. Výzkumný plán 

Diplomová práce bude laděna do kvalitativního výzkumného designu, bude se jednat 

o případovou studii zaměřenou na region Příbramska. V práci bude využita kombinace 

primárních a sekundárních dat a bude vycházet z dostupných odborných poznatků 

a vlastního provedeného výzkumu. Sběr odborných poznatků bude probíhat na základě 

obsahové analýzy dokumentů. Vlastní výzkum bude spočívat 

v polostrukturovaných rozhovorech s aktéry, kteří jsou nějakým způsobem 

zainteresovaní do utváření opatření směřující k podpoře zaměstnanosti na úrovni 

regionální politiky v Příbramském regionu. Získaná data z rozhovorů budou poté 

analyzována prostřednictvím tematické analýzy. Kromě vlastního výzkumu budu čerpat 

data o zkoumané problematice rovněž ze statistických pramenů, odborných publikací 

a legislativy ČR.  
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G. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 

In this thesis, I will examine the promotion of employment in terms of regional policy in 

the Czech Republic on the case of Příbram region. The main goal of this work is to explain 

how the policy making process, focusing on promoting employment at the level of 

regional policy on the example of Příbram region.  

In the analysis of the policy making process will work based on the theory of 

institutional analysis - interpretative framework Institutional Analysis and Development 

Framework according to E. Ostrom. During the analysis of the policy making process, 

work will also be based on a phase model that divides the political process into several 

parts.  

 This thesis will have a qualitative research design; it will be a case study focused 

on a region of Příbram. The work will take a combination of primary and secondary data 

and will draw on the expertise available and own research conducted. Gathering expertise 

will be based on content analysis of documents. The research will involve interviews with 

actors who are somehow involved in the shaping of measures designed to promote 

employment at the level of regional policy in the region Příbram. The data obtained from 



 

 

the interviews will then be analysed through thematic analysis. In addition to its own 

research, I will draw on data examined issues also from statistical sources, publications 

and legislation Czech Republic 
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1 Úvod 

Předkládaná diplomová práce se věnuje tématu podpory zaměstnanosti jako součásti 

regionální politiky v České republice (ČR) na případě Středočeského kraje. Zaměstnanost 

je jedním z klíčových faktorů pro zachování sociální a ekonomické stability i vývoje 

každého území. Podpora zaměstnanosti na regionální úrovni je komplexním problémem, 

do kterého se v ideálním případě zapojuje mnoho aktérů nejenom Úřad práce ČR (ÚP), 

ale i města, kraje, podniky, odbory, zaměstnavatelé a nestátní neziskové organizace 

(NNO). 

V rámci regionální politiky může podpora zaměstnanosti cílit na konkrétní 

specifické problémy daného regionu a může tak být více účinná v porovnání 

s centralizovanou podporou zaměstnanosti realizovanou na úrovni státu. Specifika 

daného regionu tak mohou být reflektována při utváření politik na regionální úrovni 

z hlediska jejích cílů a principů. Příkladem toho může být definice cílové skupiny, kdy 

aktéři na úrovni regionu mají prostor pro rozhodování, které skupiny jsou ty, které je třeba 

podpořit prostřednictvím konkrétních politik a služeb. Tyto politiky jsou v konečném 

důsledku často účinnější než v případě, kdy jsou cílové skupiny definovány centrálně na 

národní úrovni [Aurich-Beerheide et al. 2015]. Na základě těchto důvodů jsem se 

rozhodla zkoumat, jak aktéři na regionální úrovni v ČR přistupují k podpoře 

zaměstnanosti svých obyvatel a jakým způsobem se realizuje politika zaměstnanosti na 

této úrovni. 

 V oblasti sociální politiky a politiky zaměstnanosti se stala trendem aktivizace 

jedince, avšak výsledek aktivizace významně závisí na nižších úrovních implementace 

dané politiky, která je přizpůsobena charakteristikám daného regionu. Z toho důvodu se 

v současné době v rámci principu aktivizace klade důraz na její rozvíjení z hlediska 

místního kontextu a problémů jednotlivých regionů [ibid.]. Rozvíjení podpory 

zaměstnanosti v rámci jednotlivých regionálních politik je klíčové i z hlediska 

efektivnosti vynaložených výdajů, které stát každoročně vynakládá na státní politiku 

zaměstnanosti. Celkové výdaje na státní politiku zaměstnanosti za posledních 20 let 

vzrostly z necelých 4 miliard v roce 1997 na 18,4 miliard v roce 2017, část těchto výdajů 

byla vynaložena na financování aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). V roce 1997 to 
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bylo necelých 551 milionů, což tvořilo 14 % celkových výdajů na státní politiku 

zaměstnanosti. V roce 2017 bylo na APZ vydáno více než 4,7 miliard, což tvořilo 26 % 

z celkových výdajů [ÚP ČR 2018].  

 V diplomové práci je využit design případové studie a jsou v ní využita jak 

primární data z polostrukturovaných expertních rozhovorů, tak i sekundární data 

z odborných publikací, statistik, legislativy a veřejněpolitických dokumentů. V práci je 

provedena analýza aktérů, při níž byla primární data analyzována prostřednictvím 

tematické analýzy a sekundární data pomocí obsahové analýzy sekundárních dokumentů. 

Teoretický rámec vychází z teorií regionální rozvoje, teorie advokačních koalic a teorie 

sítí aktérů. V práci se nejprve zaměřuji na vymezení výzkumného problému a definování 

výzkumného cíle a výzkumných otázek. Dále jsou nastíněna teoretická východiska 

a využité metody sběru a analýzy dat. V další části práce jsou popsány charakteristiky 

Středočeského kraje a následně v poslední kapitole je analyzována podpora 

zaměstnanosti ve Středočeském kraji z hlediska zapojených aktérů, využitých nástrojů 

a exitujících koalic a sítí. Výsledná podoba diplomové práce se odchyluje od počátečních 

tezí, což je způsobeno sběrem poznatků o řešené problematice a hlubším proniknutím do 

problematiky.  
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2 Vymezení výzkumného problému 

Regionální diferenciace mezi jednotlivými regiony ČR vznikají jako důsledek 

nerovnoměrného rozvoje potenciálu území. Velký vliv má historický kontext území – např. 

typ průmyslu, který je na daném území rozvíjen, ale i následný útlum výroby v určitých 

lokalitách. Regionální diferenciace ovlivňuje rovněž i vývoj ekonomiky a s tím související 

vývoj počtu nezaměstnaných osob na trhu práce [Svoboda, Nemeškal 2015]. Rozdíly v míře 

nezaměstnanosti se v regionech zvětšují i kvůli nízké mobilitě obyvatelstva. Znevýhodněné 

regiony je tak třeba podpořit prostřednictvím cílených opatření na podporu zaměstnanosti 

v rámci regionální politiky [Dvořáková 2007].  

Vytváření nových pracovních míst má silný regionální aspekt a z toho důvodu je 

kladen důraz na řešení regionální nerovnováhy při vytváření opatření proti nezaměstnanosti. 

Pokud se stát chce vyhnout problémům, jako je kupříkladu migrace za prací, musí k jeho 

prioritám patřit podpora regionů, které jsou postižené recesí nebo těch méně rozvinutých 

regionů [Mareš 2002]. Další důsledky nedostatečné podpory zaměstnanosti na regionální 

úrovni jsou uvedeny v rámci stromu problémů viz obrázek 1. V rámci stromu problémů je 

rovněž znázorněn výzkumný problém této diplomové práce – nedostatečná podpora 

zaměstnanosti na regionální úrovni.  

2.1 Podpora zaměstnanosti 

Podpora zaměstnanosti je velmi široký pojem. Z toho důvodu se v této části práce budu věnovat 

jeho bližšímu vymezení. Státní politika zaměstnanosti spadá dle kompetenčního zákona 

č. 2/1969 Sb. do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a její zákonné vymezení 

je definováno v zákoně o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Zde je stanoveno, že státní politika 

zaměstnanosti zabezpečuje práva jedinců na zaměstnání, dále v rámci ní dochází k sledování 

a vyhodnocování stavu na trhu práce. Politika zaměstnanosti na státní úrovni zahrnuje rovněž 

aktivity zahrnující koordinaci opatření v této oblasti, realizaci APZ, poskytování poradenských, 

zprostředkovatelských a informačních služeb a poskytování podpory v nezaměstnanosti 

a podpory při rekvalifikaci. Do státní politiky zaměstnanosti spadá také realizace opatření pro 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením, ale i dalších skupin se stíženým postavením na 

pracovní trhu. Hlavním cílem státní politiky zaměstnanosti je zajištění plné úrovně 

zaměstnanosti a rovněž ochrana obyvatel proti nezaměstnanosti [zákon o zaměstnanosti].
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Obrázek 1: Strom problémů 

 

Zdroj: Autorka 
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Z hlediska dalšího vymezení Krebs definuje státní politiku zaměstnanosti jako 

„soubor opatření, kterými jsou spoluutvářeny podmínky pro dynamickou rovnováhu na 

trhu práce a pro efektivní využití pracovní síly“ [2010: 318]. Dvořáková definuje politiku 

zaměstnanosti „jako činnosti směřující k dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou 

po pracovních silách, produktivnímu využití zdrojů pracovních sil a zabezpečení práva 

občanů na zaměstnání. Jejím cílem je vytváření optimálních podmínek a předpokladů pro 

dosažení plné, produktivní a svobodně zvolené zaměstnanosti. Právo na zaměstnání bez 

ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné myšlení, … 

zdravotní stav nebo věk je jedním ze základních práv občana“ [2007: 77]. 

Vytváření státní politiky zaměstnanosti má v pravomoci stát, avšak podílejí se na 

ní i další aktéři aktivní na trhu práce, především zaměstnavatelé, firmy, zaměstnanci, 

územní samosprávné celky, odborové organizace, profesní organizace, dále rovněž 

sdružení osob se zdravotním postižením a v poslední době je její utváření ovlivněno 

i opatřeními, které jsou přijímány v rámci Evropské unie (EU) [zákon o zaměstnanosti; 

Krebs 2010].  

Stát ovlivňuje trh práce prostřednictvím hospodářsko-politických opatření, které 

sice primárně nejsou orientované na pracovní trh, ale mají na něj velký vliv. Jedná se 

například o investiční pobídky, regionální programy nebo podporu malého a středního 

podnikání [Dvořáková 2007]. Hospodářskou politiku státu v oblasti zaměstnanosti lze 

rozlišovat na velkou a malou politiku zaměstnanosti viz obrázek 2. Obecně se „velká 

politika zaměstnanosti se svými opatřeními zaměřuje na odstranění příčin vzniku 

nadměrné nezaměstnanosti a působí víceméně plošně, zatímco malá politika 

zaměstnanosti řeší důsledky existující nerovnováhy na trhu práce a zohledňuje regionální 

aspekty nezaměstnanosti“ [ibid.: 78]. Opatření obou politik zaměstnanosti se však v praxi 

často překrývají. Srovnání velké a malé politiky zaměstnanosti z hlediska cílů, aktérů 

a nástrojů je uvedeno v tabulce 1. 
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Obrázek 2: Vymezení politiky zaměstnanosti 

 

Zdroj: Autorka 

V rámci opatření na podporu zaměstnanosti v regionech se využívají například:  

• „Přesun významných veřejných úřadů a institucí z bohatších do chudších regionů, 

aby se zde podpořila zaměstnanost, jak přímo, tak i nepřímo (přímo se nabídla 

pracovní místa a nepřímo se působilo zvýšením příjmů na růst místní poptávky po 

zboží a službách) 

• Vytváření nových pracovních příležitostí usnadněním přístupu kapitálu do 

regionu (včetně daňových úlev, regionálně vázaných půjček a výhodných úvěrů, 

dotací, specificky na podporu samostatného podnikání a malých a středních 

podniků). Stimulace investic a rozvojových projektů. Redukce výrobních nákladů 

v chudších regionech prostřednictvím podpor a daňových úlev.  

• Zvyšování ekonomické síly chudých regionů investicemi do jejich infrastruktury 

a rozvoje podnikatelských služeb, …“ [Mareš 2002: 123–4]. 
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Tabulka 1: Srovnání velké a malé politiky zaměstnanosti 

 Velká politika zaměstnanosti Malá politika zaměstnanosti 

Aktéři 

Stát a jeho orgány, územní 

samosprávné celky, 

zaměstnavatelé, zaměstnanci, 

odborové organizace, profesní 

organizace, sdružení osob se 

zdravotním postižením atd. 

Především stát a jeho orgány – MPSV 

a územní orgány práce (Úřady práce 

ČR). 

Cíle 

Podpora zaměstnanosti a 

odstranění příčin vysoké 

nezaměstnanosti, které má dopad 

na celou společnost. 

Zmírnění negativních dopadů 

nezaměstnanosti a je více regionálně 

zaměřená. 

Nástroje 

Daňový systém – daňové úlevy 

jako pobídky k podpoře 

zaměstnanosti, investiční pobídky 

(jak na centrální, tak i regionální 

úrovni), regionální programy, 

podpora malého a středního 

podnikání, flexibilní pracovní 

doba, ochrana zaměstnání atd. 

Aktivní a pasivní politika 

zaměstnanosti. 

Zdroj: Autorka 

Malou politiku zaměstnanosti nebo jinak politiku trhu práce má v kompetenci 

MPSV a územní orgány práce – ÚP ČR. Dochází tak často k tomu, že aktéři na regionální 

úrovni spoléhají na podporu zaměstnanosti, kterou poskytuje ÚP ČR a už dále nevyvíjí 

vlastní úsilí směrem k podpoře regionálních trhů práce. Aktéři na regionální úrovni se tak 

staví do pozice „zákazníka“ státu místo toho, aby se snažili být plnohodnotným partnerem 

v řešení problémů na místní a regionální úrovni. Obce by tak ve spolupráci s kraji měly 

převzít kontrolu nad místními trhy práce a aktivně se angažovat v oblasti zaměstnanosti 

[Zieglerová 2017]. Nezbytná je tak spolupráce všech zainteresovaných aktérů, která 

pomůže ke komplexnímu řešení. Problém nedostatečné spolupráce místních aktérů, jak 
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z veřejného, tak podnikatelského a neziskového sektoru, při řešení nezaměstnanosti 

a sociálního začleňování na regionální a lokální úrovni je registrován i ze strany MPSV. 

Tento problém je identifikován v rámci analýzy problémů v oblasti rozvoje lidských 

zdrojů v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 (OPZ), tento materiál je 

schválený i Evropskou komisí, jelikož se jedná o operační program financovaný 

z Evropského sociálního fondu (ESF) [MPSV 2015b]. 

K tomuto účelu jsou vytvářeny kupříkladu tzv. lokální sítě zaměstnanosti, jejichž 

základní činností je zabývat se oblastí zaměstnanosti na platformě tzv. lokálního 

partnerství, kde jsou zapojeni všichni místní aktéři klíčoví pro řešení této oblasti – 

zástupci samosprávy, státní správy, neziskového sektoru, pracovních agentur, 

zaměstnavatelů, odborových organizací a vzdělávacích zařízení. Tito členové se setkávají 

na pravidelných setkání několikrát ročně a ve spolupráci připravují strategické plány 

a projekty. Lokálním partnerstvím se zabývá Agentura pro sociální začleňovaní 

v konkrétních lokalitách [Melková 2014]. 

2.2 Územní samospráva 

Územní samospráva je definována Ústavou, která rozčleňuje území ČR na obce, které 

tvoří základní územní samosprávné celky a dále pak kraje jako vyšší územní samosprávné 

celky [Ústava ČR]. Přičemž zřízení a pravomoci obcí jsou definovány zákonem o obcích 

č. 128/2000 Sb. a fungování krajů se řídí zákonem o krajích č. 129/2000 Sb. Zákonem 

č. 248/2000 Sb. jsou dále definovány tzv. regiony soudržnosti, které jsou vymezeny „pro 

potřeby spojené s koordinací a realizací podpory hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti“ [§15 zákona o podpoře regionálního rozvoje]. Tyto regiony jsou vytvořeny 

za účelem vyvažování regionálních disparit mezi regiony a dále se záměrem čerpání 

prostředků ze strukturálních fondů EU. Regiony soudržnosti patří do standartní 

hierarchické klasifikace územních statistických jednotek NUTS (Nomenclature des 

Unites Territoriales Statistiques) vytvořených v rámci EU. Dále je území ČR ještě 

členěno na dvě nižší úrovně územněsprávního statistického členění na místní 

administrativní jednotky LAU (Local Administrative Unit), avšak tyto celky už nejsou 

určující pro čerpání prostředků z fondů EU. Česká republika se dle této klasifikace člení 

na [Illner 2015; MMR 2012]: 
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• NUTS I – celé území ČR 

• NUTS II – osm regionů soudržnosti uvnitř ČR (viz obrázek 3), které vznikly 

spojením území sousedících krajů: Praha, Střední Čechy (kraj Středočeský), 

Jihozápad (kraje Plzeňský a Jihočeský), Severozápad (kraje Ústecký 

a Karlovarský), Severovýchod (kraj Liberecký, Královéhradecký a Pardubický), 

Jihovýchod (kraje Vysočina a Jihomoravský), Střední Morava (kraje Olomoucký 

a Zlínský), Moravskoslezsko (kraj Moravskoslezský)  

• NUTS III – 14 krajů ČR 

• LAU I – 76 okresů ČR + 15 pražských obvodů 

• LAU II – 6 249 obcí ČR 

[§15 zákona o podpoře regionálního rozvoje; MMR 2012]. 

Obrázek 3: Grafické znázornění NUTS II a NUTS III v ČR 

 

Zdroj: MMR 2012 

V regionalizaci ČR tak EU sehrála významnou roli, avšak „politické záměry 

republiku regionalizovat, rozčlenit ji do vyšších samosprávných celků – zemí nebo krajů 

– a decentralizovat veřejnou správu byly součástí demokratizačního programu české 

politiku už od 90. let minulého století“ [Illner 2015: 30]. Tím, že ČR vstoupila v roce 2004 

do EU, tak přijala i dílčí politiky EU jejichž součástí je i regionální politika, která je 

uplatňována v rámci tzv. politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Cílem této 

politiky je snižování nerovností mezi regiony [Svobodová, Věžník, Hofmann 2013]. 
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2.3 Regionální politika 

Regionální politika spadá dle kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb. do kompetence 

Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které je ústředním orgánem veřejné správy v této 

problematice. „Regionální politika představuje soubor intervencí zaměřených podle 

konkrétní situace státu a jeho regionů a podle očekávaných vývojových tendencí na 

podporu opatření vedoucích k růstu ekonomických aktivit a jejich vyváženému územnímu 

rozmístění a k rozvoji infrastruktury“ [Postránecký 2010: 10]. V ČR se regionální politika 

uplatňuje ze tří úrovní. První je úroveň EU k vybraným regionům NUTS II, další je 

úroveň státu, která směřuje k určeným státem podporovaným regionům (dle § 4 zákona 

o podpoře regionálního rozvoje) a poslední je úroveň krajů jež směřuje na problémové 

mikroregiony [Postránecký 2010]. 

 Z hlediska strategických a programových dokumentů v oblasti regionálního 

rozvoje jsou dle zákona o podpoře regionálního rozvoje závazné následující tři druhy 

dokumentů: Strategie regionálního rozvoje ČR (připravuje MMR), Státní programy 

podpory regionálního rozvoje (taktéž v gesci MMR) a Programy rozvoje krajů, které jsou 

zpracovány a schváleny v samostatné působnosti krajů. Rozvojové aktivity, které jsou 

navržené v rámci Strategie regionálního rozvoje jsou dle principu subsidiarity prováděny 

na místní, regionální nebo resortní úrovni, a to buď jako součást národních rozvojových 

programů, nebo jako součást operačních programů, které jsou financovány z prostředků 

strukturálních fondů EU [ibid.]. 

 Kraje mají klíčovou úlohu v oblasti regionálního rozvoje, jelikož jsou základní 

jednotkou pro tvorbu a realizaci regionálního rozvoje v ČR. Jejich úlohou je koncepční 

a výkonná činnost v rámci níž spolupracují s úřady státní správy a slaďují zájmy obcí 

v oblasti regionálního rozvoje. Úkoly krajů v této problematice tak spočívají zejména 

v „koordinaci rozvoje územního obvodu kraje a rozvoji odvětví v jejich samostatné 

působnosti; koncipování vnitřní rozvojové politiky krajů, zpracování a implementaci 

rozvojových programů; stanovení regionálních rozvojových priorit, ovlivňování vývoje 

regionálních disparit v rámci kraje…“ [Postránecký 2010: 13]. 

V současné době směřují cíle regionální politiky k vyrovnávání rozdílů mezi 

jednotlivými regiony. Například prostřednictvím podpory v oblastech, které se 

dlouhodobě potýkají s vysokou nezaměstnaností, dále také dosažením vyššího tempa 
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růstu, pomocí plného využití pracovní síly a zastavením migrace, která je motivovaná 

pracovními důvody nebo na druhou stranu omezení expanze přetížených aglomerací 

[Svobodová, Věžník, Hofmann 2013].  

Teorie regionálního rozvoje lze rozdělit do dvou velkých základních skupin (viz 

např. Martin a Sunley 1998 nebo Chisholm 1990). První skupinu tvoří teorie regionální 

rovnováhy (tzv. konvergenční teorie), které zdůrazňují, že „přirozenou základní tendencí 

regionálního rozvoje je vyrovnávání rozdílů mezi regiony“ [Blažek, Uhlíř 2011: 13]. Do 

druhé skupiny pak patří teorie regionální nerovnováhy (tzv. divergenční teorie), její autoři 

zastávají názor, že „v průběhu vývoje dochází spíše k dalšímu zvětšování 

meziregionálních rozdílů“ [ibid.]. Při zkoumání základní tendence regionálního rozvoje, 

zda směřuje spíše k rovnováze nebo naopak k nerovnováze, nelze jednoznačně určit tento 

směr.  

V rámci 20. století prošel názor na směřování regionální politiky velkými 

změnami s návazností na roli státu a jeho intervence v ekonomice a celé společnosti. Níže 

je uvedeno v tabulce 2 obecné schéma vývoje teorií regionálního rozvoje spolu 

s konkrétními koncepty regionální politiky. Význam nerovností pro sociální 

a ekonomický vývoj regionu závisí na několika faktorech, například rozdíly v životní 

úrovni obyvatel regionů se neodvíjí pouze od schopností tamního obyvatelstva, ale závisí 

rovněž na ekonomické struktuře regionu, dále jeho geografické poloze a též na 

konkrétních rozhodnutích vlády ku příkladu v souvislosti s výstavbou dopravní 

infrastruktury. Tyto faktory dávají aktérům pozitivní zpětnou vazbu a označují se jako 

vnější úspory, jelikož umožňují například firmám čerpat značné benefity [Blažek, Uhlíř 

2011]. 

Tabulka 2: Hlavní vývojové etapy teorií regionálního rozvoje a regionální politiky 

Časové 

období 

Převažující teorie 

regionálního rozvoje 
Regionální politika 

1920–1940 
Teorie regionální 

rovnováhy 

Základní koncept – „dělníci za prací“, 

používány nástroje zvyšující mobilitu pracovní 

síly. 
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1950–1975 
Teorie regionální 

nerovnováhy 

„Práce za dělníky“, nástroje podporující příliv 

investic ze soukromého i veřejného sektoru do 

problémových regionů (inovační dotace, 

relokace institucí). 

1970–1985 
Teorie regionální 

nerovnováhy 

V některých socialistických zemích byla 

regionální politika velmi účinná (např. 

v bývalé ČSSR), ale za cenu ztráty 

ekonomické výkonnosti a vnější 

konkurenceschopnosti celého státu. 

1975– 
Teorie regionální 

rovnováhy i nerovnováhy 

„Podpora lokální iniciativy“, podpora malých 

a středních firem, decentralizace kompetenci, 

deregulační opatření. 

1980– 
Teorie regionální 

nerovnováhy 

„Spolupráce a inovace“, podpora malých a 

středních firem, šíření inovací, networking, 

gradualistická proměna místních institucí 

založená na učení. 

Zdroj: Blažek, Uhlíř 2011: 15, upraveno 

 Existence nerovností ve společnosti je důležitým podnětem vedoucím k vývoji 

společnosti, nicméně příliš velké diference ať už mezi jednotlivci nebo regiony nepůsobí 

jako stimul k vývoji, spíše naopak mohou mít závažné sociální a ekonomické důsledky. 

Z toho důvodu jsou chápány jako negativní jev, kterému je třeba předcházet 

prostřednictvím souboru politik. Jedním z příkladů těchto politik je právě regionální 

politika, pomocí níž vlády usilují o snížení rozdílů mezi regiony, ale nejen to. „Regionální 

politiku je nutno spíše chápat jako součást souboru ekonomických a sociálních politik, 

pomocí níž se státy snaží dosáhnout národních cílů, jako je ekonomický růst, sociální 

a politická stabilita, rovnost šancí obyvatel i rozdělování příjmů způsobem, který většina 

obyvatel považuje za spravedlivý a který je současně ekonomicky stimulující“ [Blažek, 

Uhlíř 2011: 18].  

Klíčovým prvkem regionální politiky je její regionální selektivnost, což je 

diferenciace zaměření intervencí jen na vybrané problémové regiony [Blažek, Uhlíř 2011; 

Postránecký 2010]. Rozlišují se dva základní typy regionální politiky [Gorzelak, 
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Kuklinski 1992 in Blažek, Uhlíř 2011]. Prvním typem je „strategická“ regionální politika, 

„která je zaměřena na dosažení konkurenceschopnosti státu jako celku tím, že bude 

posílena konkurenceschopnost a atraktivita jádrových aglomerací daného státu“ [Blažek, 

Uhlíř 2011: 18].  Druhým typem je „pojišťovací“ regionální politika, „tj. regionální 

politika orientovaná na zmírnění ekonomických a sociálních problémů v zaostávajících 

či strukturálně postižených regionech a na posílení vnitřní soudržnosti státu“ [ibid.]. 

V rámci regionální politiky je častěji využíváno pojišťovací pojetí oproti strategickému, 

které je využíváno jen výjimečně. V současné době je trendem v oblasti regionální 

politiky její provázanost s ostatními podpůrnými politikami státu, především v souvislosti 

se sociální politikou. Dochází také k hlubšímu posuzování regionálních dopadů 

v souvislosti s výstavbou infrastruktury nebo posuzování výše investičních pobídek dle 

charakteristik regionu [Blažek, Uhlíř 2011]. S ohledem na současné trendy v oblasti 

regionální politiky a její návazností na ostatní veřejné politiky, jsem se rozhodla zkoumat 

podporu zaměstnanosti jako součást regionální politiky v ČR. 

Z hlediska zapojení regionálních a lokálních aktérů do utváření regionální politiky 

je klíčový princip partnerství, který je charakteristický pro regionální politiku EU a byl 

formulován primárně pro potřeby regionální politiky. Oficiálně byl tento princip 

představen v reformě strukturálních fondů v roce 1988. Partnerství je definováno jako 

„úzká spolupráce mezi Evropskou komisí, členským státem a orgány regionální či lokální 

úrovně, kdy každá strana jedná jako partner v procesu dosahování společného cíle“ 

[Dočkal 2006: 11]. Později byli do definice zahrnuti i hospodářští a sociální partneři. 

Princip partnerství není jen teoretickým konceptem, ale odráží skutečnou realizaci 

regionální politiky EU. Design partnerství na regionální politiku nahlíží jak 

z vertikálního, tak i horizontálního pojetí. V horizontálním pojetí jsou hospodářští 

a sociální partneři, kteří se účastní jednání na různých úrovních a vertikální pojetí 

přestavují jednotlivé úrovně (lokální, regionální, multiregionální, národní), které v rámci 

jednotlivých partnerství kooperují [Dočkal 2006; Havlík 2013]. Princip partnerství tak 

představuje pro jednotlivá města a regiony příležitost pro prosazování svých zájmů 

v rámci realizace regionální politiky. 
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2.3.1 Vývoj regionální politiky v ČR 

Z pohledu historického exkursu vývojem české regionální politiky bylo nejprve v období 

poválečného Československa uplatňováno centralizované příkazové řízení ekonomiky. 

Z toho důvodu regionální politika ztrácela smysl, jelikož mělo dojít k setření regionálních 

disparit. Následkem toho se moderní regionální politika začala rozvíjet až na počátku 90. let 

minulého století, a to tím způsobem, že byla pouze součástí ostatních politik, a ne 

samostatnou oblastí. Příčinu toho lze hledat právě ve vyváženém stavu vyspělosti země 

a nevýrazným meziregionálním rozdílům [Dočkal 2006; Stejskal, Kovárník 2009]. 

 První polovina 90. let byla z hlediska rozvoje území ČR ovlivněna uplatněním 

liberálního přístupu v rámci vlády pravicové koalice. Pomoc vlády tak cílila zejména na malé 

a střední podnikatele a finanční prostředky dále proudily i na výstavbu infrastruktury. Inovací 

v této oblasti byl vznik sektorových programů s určitou mírou regionální dimenze, jednalo se 

například o programy aktivní politiky zaměstnanosti cílené na regiony s vysokou 

nezaměstnaností nebo o programy rozvoje zemědělství [ibid.]. 

 K velkým změnám z hlediska regionální politiky v ČR došlo až v polovině 90. let, 

přičemž výrazným impulzem byla Dohoda o přidružení ČR k EU, která nabyla platnosti 1. 2. 

1995. Díky této dohodě se stala pro ČR regionální politika významnou oblastí, zejména kvůli 

čerpání prostředků z předvstupních fondů EU a s návazností na vstup ČR do EU. Pro 

regionální politiku ČR bylo dále klíčové zřízení MMR a Centra pro regionální rozvoj k 1. 1. 

1996. V návaznosti na to došlo i k výraznému navýšení počtu regionálních rozvojových 

agentur a dalších subjektů, které se primárně zabývaly oblastí regionální politiky. V rámci 

regionální politiky se projevilo i zřízení a vymezení 14 vyšších územně správních celků k 1. 

1. 2000 ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. Což bylo rovněž ovlivněno nadcházejícím 

členstvím v EU, jelikož jednou z podmínek vstupu bylo fungování regionálních samospráv. 

Postupem času se tak kraje staly klíčovým aktérem v rámci regionálního rozvoje [ibid.]. 

 Z hlediska územního členění ČR nebyl vznik krajů posledním krokem, dle požadavků 

Evropské komise muselo dojít ke sloučení některých krajů a vytvoření tzv. regionů 

soudržnosti pro účely čerpání prostředků ze strukturálních fondů. V ČR tak byl utvořen 

pětiúrovňový systém regionů (podrobně již popsáno v kapitole 2.2.), který je potřebný pro 

provádění evropské regionální politiky. Ohledně uspořádání regionů NUTS, a především 

NUTS II se vedly četné diskuze, jelikož ČR chtěla tuto úroveň NUTS II přisoudit krajům. 
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Nicméně Evropská komise s tímto návrhem nesouhlasila a navrhovala sdružit kraje do 

větších celků z důvodu malého počtu obyvatel v jednotlivých krajích. Nakonec došlo 

k ustanovení osmi regionů NUTS II [Dočkal 2006]. 

 Ke konci 90. let byl pozorován v oblasti regionální politiky ČR paradox, kdy byla 

snaha o co největší přizpůsobení se evropské regionální politice, avšak docházelo jen 

k pozvolnému přijímaní opatření pomocí, kterých docházelo k harmonizaci regionální 

politiky ČR s politikou hospodářské a sociální soudržnosti EU. Problémem se stává i velký 

počet analogických strategických a programových dokumentů z oblasti regionální politiky, 

což přispívá k jejich diskreditaci a dále i tomu, že některé z nich nejsou vůbec realizovány 

v praxi anebo nejsou provázány například s rozpočtem daného územního celku [ibid.]. 

 V současnosti regionální politika ČR směřuje k zajištění regionálního růstu 

s důrazem na rozvoj moderních průmyslových odvětví uvnitř jednotlivých regionů se 

zohledněním konkrétních místních, regionálních a meziregionálních specifik. Aktuální cíle 

regionální politiky ČR jsou definovány v rámci Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-

2020, kde jsou vymezeny čtyři základní cíle, od kterých se odvíjí konkrétní opatření 

realizovaná v rámci regionální politiky ČR [Stejskal, Kovárník 2009; MMR 2013]. Podrobně 

jsou jednotlivé cíle a prioritní oblasti uvedeny na obrázku 4. 

Obrázek 4: Cíle a prioritní oblasti Strategie regionální rozvoje ČR 2014–2020 

 

Zdroj: MMR 2013: 79 



 

16 

 

2.3.2 Regionální rozdíly v ČR 

V této části kapitoly se zaměřím na charakteristiku regionálních disparit v rámci 

jednotlivých územních celků státu. ČR stále jako součást Československa po roce 1989 

byla zemí s relativně malými meziregionálními rozdíly, avšak v důsledku transformace 

českého hospodářství na tržní ekonomiku začal být vývoj jednotlivých regionů po roce 

1990 výrazně odlišný. Stalo se tak v důsledku stagnace nebo úpadku 

nekonkurenceschopných odvětví v některých částech země, a naopak kvůli rychlému 

rozvoji aktivit v jiných oblastech ČR. Vývoj regionálních rozdílů v ČR v posledních 20 

letech prošel rozdílnou dynamikou, k výraznému prohloubení regionálních rozdílů došlo 

v druhé polovině 90. let. V posledních letech lze zaznamenat naopak konvergenční 

tendence v tomto směru. Výsledkem tohoto vývoje je diferencovaná regionální struktura 

země, takže vedle regionů a měst s dynamickým rozvojem jako je Praha a její okolí, lze 

najít i regiony s charakteristikami stagnace nebo dokonce úpadku. V rámci sociálně-

ekonomického rozvoje mezi takové regiony lze zařadit oblast severozápadních Čech 

a některé pohraniční regiony ČR [Postránecký 2010]. Regionální rozdíly tak vznikají 

zejména v důsledku nerovnoměrného socioekonomického vývoje jednotlivých území. 

Dále se v této kapitole zaměřím na vymezení regionálních disparit ČR z hlediska různých 

ukazatelů, jak z oblasti trhu práce, tak i z hlediska sociálního vyloučení v regionech ČR, 

jelikož podpora zaměstnanosti na regionální úrovni má významný vliv na rozvoj regionů 

a tím dochází i k zmírňování například sociálního vyloučení nebo chudoby v těchto 

oblastech.  

Z hlediska podílu nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel v krajích ČR 

nejvyššího PNO dosahuje Ústecký kraj a Moravskoslezským kraj. Naopak nejnižší PNO 

lze sledovat v hlavním městě Praze, Plzeňské a Královéhradeckém kraji viz obrázek 5.  
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Obrázek 5: Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v krajích ČR k 28. 2. 2018 

 

Zdroj: ÚP ČR 2018 

 Z pohledu okresů ČR (obrázek 6) je zřejmé, že i v krajích s nízkým PNO je možné 

najít okresy s vyšším PNO například v Jihočeském kraji okres Český Krumlov. Na 

druhou stranu je možné v krajích s vyšším PNO sledovat okresy s nízkým PNO, takovým 

příkladem je Jihomoravský kraj s okresem Vyškov. Z pohledu celé ČR je situace PNO 

nejhorší v okrese Karviná, Znojmo, Most a Jeseník, což jsou okresy, kde PNO přesahuje 

hodnotu 7 %. Z hlediska PNO tak úroveň krajů může být zkreslující. Z obrázku 6 je 

rovněž zřejmé, že vyšší PNO lze sledovat v pohraničních okresech ČR a v okresech na 

periferii krajů viz Středočeský kraj. 

Obrázek 6: Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 28. 2. 2018 

 

Zdroj: ÚP ČR 2018 
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 Důležitým ukazatelem výkonnosti ekonomiky území je hrubý domácí produkt 

(HDP). Z pohledu regionálního HDP jsou z grafu 1 zřejmé velké rozdíly v rámci 

regionálního HDP mezi kraji ČR. Nejsilnějším krajem ČR je hlavní město Praha, které je 

následované Středočeským, Jihomoravským a Moravskoslezským krajem. Naopak 

nejméně se na tvorbě HDP ČR podílel Karlovarský a Liberecký kraj. Pokles podílu na 

tvorbě HDP ČR oproti předchozím letům lze pozorovat u Moravskoslezského 

a Ústeckého kraje, což je způsobeno především útlumem těžebního průmyslu v těchto 

krajích. 

Graf 1: Podíl krajů na HDP ČR v letech 1995, 2007 a 2015 

 

Zdroj: ČSÚ 2017b 

Rozdíly mezi jednotlivými regiony ČR lze sledovat i na výši průměrné měsíční 

hrubé mzdy v krajích ČR (graf 2). Zde je zřejmé, že průměrně nejvyšší mzdy jsou dle 

očekávání v hlavním městě, dále následuje Středočeský, Plzeňský a Jihomoravský kraj. 

Naopak průměrně nejnižší mzdy dostávají zaměstnanci v Karlovarském, Zlínském 

a Olomouckém kraji. Průměrné hrubé měsíční mzdy ČR, která byla v roce 2017 31 646 

Kč, dosáhli zaměstnanci pouze v Praze. 
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Graf 2: Průměrné měsíčních hrubé mzdy v krajích ČR v roce 2017 (Kč) 

 

Zdroj: ČSÚ 2018a, vlastní zpracování 

 Pro znázornění regionálních rozdílů v ČR je vhodné i vymezení sociálně 

vyloučených lokalit viz obrázek 7, kde jsou barevně odlišeny správní obvody obcí 

s rozšířenou působností (SO ORP) dle počtu obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Nejvíce 

sociálně vyloučených lokalit, lze najít v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, což lze 

vysvětlit tím, že tyto kraje patří kraje s nejvyšším podílem nezaměstnaných osob v ČR. 

Naopak nejméně sociálně vyloučených lokalit je v kraji Vysočina, Pardubickém kraji 

a hlavní městě. Nicméně v Praze i v nízkém počtu sociálně vyloučených lokalit žije velký 

počet obyvatel, což je dáno velkou koncentrací obyvatel v této oblasti [MPSV 2015a]. 

Obrázek 7: Mapa sociálně vyloučených lokalit v ČR 2015 

 

Zdroj: MPSV 2015a 
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 Na základě typologie území SO ORP z hlediska územní soudržnosti (obrázek 8) 

je vidět, že horší situace z hlediska územní soudržnosti je v moravských regionech, což 

je způsobeno dlouhodobou zápornou migrací obyvatel do těchto regionů. Pod průměrem 

ČR – oranžově zbarvená území, se nacházejí vnitřní periferie krajů a příhraniční horské 

oblasti. Souvislá území pod průměrem ČR lze najít na Karvinsku a Jesenicku. Dle 

typologie je zřejmý pozitivní vliv velkých center na okolní území. Například Praha 

přispívá k rozvoji okolních území, a to i těch vzdálenějších, podobný rozvoj lze vidět 

též kolem Brna a dalších krajských měst v Čechách. Na druhou stranu lze sledovat 

i kumulaci problémových oblastí na území ČR. Při vytváření typologie znázorněné na 

obrázku 8 bylo přihlíženo zejména k ukazatelům, které znázorňují populační vývoj 

území, ekonomické uplatnění obyvatel a úroveň životních podmínek v daném území 

[MMR 2013].  

Obrázek 8: Typologie území z hlediska územní soudržnosti 

 

Zdroj: MMR 2013: 38 

Na základě výše uvedených regionálních disparit v rámci ČR jsem se rozhodla, že se 

v diplomové práci zaměřím na to, jak vypadá realizace politiky zaměřující se na podporu 

zaměstnanosti v rámci regionální politiky v ČR s důrazem na nástroje, které jsou k tomuto 

účelu využívány a přesvědčení jednotlivých aktérů o tom, zda je podpora zaměstnanosti 

součástí regionálního rozvoje. Na celou problematiku se zaměřím z pohledu jednoho 

z krajů ČR, a to konkrétně Středočeského kraje. Výběr tohoto kraje jako případu pro 

zkoumání podpory zaměstnanosti na regionální úrovni v ČR nebyl náhodný. Kraj je svou 
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geografickou lokalizací i svými charakteristikami hodně rozmanitý. Jedná se o kraj 

s největším počtem obyvatel (1 352 795 obyvatel v roce 2017) a rovněž i s největším 

počtem obcí (1 145 obcí v roce 2016) v rámci ČR. Klíčovou charakteristikou je poloha 

kraje uprostřed země a velmi úzké napojení na hlavní město Prahu, díky těmto specifikům 

se Středočeský kraj výrazně odlišuje od zbývajících 13 krajů ČR [KP ÚP ČR 2017]. 

Podrobným charakteristikám Středočeského kraje bude věnována 6. kapitola.  
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3 Cíle a výzkumné otázky 

Výzkumným cílem této práce je explanace, tedy „snaha porozumět určitému jevu 

a vysvětlit jej, zpravidla prostřednictvím nějaké teorie nebo modelu“ [Veselý 2011: 29]. 

Hlavním výzkumným cílem této práce je vysvětlit, jak je realizována politika zaměřující 

se na podporu zaměstnanosti v rámci regionální politiky v ČR na příkladu Středočeského 

kraje. Tento hlavní cíl jsem si rozdělila na dva vedlejší podcíle: Popsat veřejněpolitické 

nástroje, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti na regionální úrovni. Následně je 

podcílem identifikovat hlavní aktéry a jejich přesvědčení vzhledem k řešené 

problematice, neboť na jedné straně stojí přesvědčení, že politika zaměstnanosti je 

problematikou, kterou má na starosti pouze stát a ÚP ČR. Nicméně na druhé straně 

existuje přesvědčení, podepřené odbornou literaturou (viz Zieglerová 2017; Aurich-

Beerheide et al. 2015; Dvořáková 2007; Mareš 2002), že podpora zaměstnanosti obyvatel 

by měla být součástí i dalších politik, a především by měla být výsledkem spolupráce 

různých aktérů.  

Výzkumné otázky: 

• Jaké nástroje jsou využívány k podpoře zaměstnanosti na regionální úrovni?  

• Jací hlavní aktéři se v regionech zapojují do realizace politik na podporu 

zaměstnanosti? 

• Chápou aktéři zaměstnanost jako součást regionální politiky? 

• Jaké koalice aktéři v regionech k podpoře zaměstnanosti na regionální úrovni 

vytvářejí?  



 

23 

 

4 Teoretická východiska 

V diplomové práci vycházím ze dvou teorií, primární je teorie advokačních koalic (The 

Advocacy Coalition Framework – dále jen ACF), kterou formuloval Paul Sabatier spolu 

se svými kolegy v roce 1980 [Sabatier et al. 2014] a sekundární teorií je teorie sítí aktérů 

(Actor-network theory – dále jen ANT). 

4.1 Teorie advokačních koalic 

ACF je syntetický přístup, který slučuje klíčové prvky procesu tvorby politiky do jednoho 

komplexního přístupu [Cairney 2013]. ACF pohlíží na proces utváření politiky z hlediska 

dlouhodobého horizontu, zaměřuje se zejména na vysvětlení změny ve veřejné politice 

a rovněž řeší i otázky týkající se chování aktérů, jež jsou agregováni do koalic a snaží se 

přímo či nepřímo ovlivňovat veřejněpolitické procesy [Sabatier et al.  2014]. Prvotní 

verze teorie byla publikována v časopise Policy Sciences v roce 1988 [Sabatier 1988]. Od 

té doby se teorie vyvíjela a přizpůsobovala realitě na základě provedených případových 

studií, aby zůstala i nadále aktuální. Zatím poslední verze teorie byla publikována v roce 

2007 [Sabatier, Weible 2007a]. Teorie byla častokrát využívána po celém světe ke studiu 

různých politických subsystémů [Weible, Sabatier 2007b]. Nejčastěji se však využívá 

v oblasti energetiky a životního prostředí.  

 Inspirací autorovi pro vytvoření teorie byly nedostatky v oblasti výzkumu veřejné 

politiky v období 1970-1980 spolu s potřebou vyvinout novou alternativní teorii 

veřejněpolitického procesu, která by překonala omezení fázové heuristiky. Dále dle 

Sabatiera bylo třeba zapojit do veřejněpolitikých debat vědecké a technické informace 

a zajistit komplexní přístup k porozumění politiky a veřejněpolitických změn v průběhu 

času. Paul Sabatier rovněž čerpal z diskuzí například s Vincentem a Elinor Ostromovými, 

kteří měli zkušenosti s vytvářením komplexního výzkumného veřejněpolitického rámce 

institucionální analýzy a rozvoje (The Institutional Analysis and Development 

Framework) [Sabatier et al. 2014].  

 Na níže uvedeném obrázku 9 je vyobrazen veřejněpolitický proces v rámci ACF. 

V pravé části je veřejněpolitický subsystém, který znázorňuje případ dvou konkurenčních 

koalic aktérů a jejich přesvědčení. Koalice ve snaze ovlivnit rozhodování vládních orgánů 

využívají různé strategie, které poté mají vliv i na institucionální pravidla, 
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veřejněpolitické výstupy a ve finále i na výsledky. Dané rozhodnutí pak zpětně ovlivňuje 

veřejněpolitický subsystém a může mít vliv i na události vně subsystému.  Tyto události 

jsou v diagramu znázorněny dvěma typy proměnných. První jsou relativně stabilní 

parametry, které jsou dlouhodobě neměnné, avšak mohou mít zásadní vliv na tvorbu 

konkrétní politiky. Jedná se o základní atributy problémové oblasti a rozložení přírodních 

zdrojů, dále základní socio-kulturní hodnoty a sociální struktura a základní ústavní 

strukturu. Tyto parametry ukotvují veřejněpolitický subsystém. Druhou kategorií 

proměnných jsou dynamické vnější události, které mají sklon ke změně. Tyto události 

zahrnují změnu v socioekonomických podmínkách, ve veřejném mínění, v systému 

vládnoucích koalic a změny v ostatních veřejněpolitických subsystémech, neboť 

subsystémy jsou navzájem jen částečně autonomní a rozhodnutí v jednom subsystému 

může mít vliv i na ostatní [Sabatier et al. 2014; Weible, Nohrstedt 2013]. 

Obrázek 9: Diagram teorie advokačních koalic 

 

Zdroj: Sabatier, Weible 2007a In: Sabatier et al. 2014: 194 

Mezi relativně stabilními parametry a veřejněpolitickým subsystémem se 

nacházejí dlouhodobé struktury koaličních příležitostí, které stanovují míru konsenzu 

potřebnou pro významnou změnu politiky, otevřenost daného veřejněpolitického 

subsystému a překrývající se společenské rozpory. Tyto struktury jsou důležitým 
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vedlejším produktem relativně stabilních parametrů. Poslední částí diagramu jsou 

krátkodobá omezení a zdroje aktérů subsystému [ibid.]. 

V rámci diplomové práce jsem se rozhodla aplikovat pouze část celé teorie, jelikož 

je velmi rozsáhlá. Podrobněji se zaměřím na veřejněpolitický subsystém, který tvoří aktéři 

agregovaní do advokačních koalic a jejich přesvědčení.   

4.1.1  Veřejněpolitický subsystém 

Veřejněpolitický subsystém je definován jednak z hlediska věcného tématu, dále 

teritoriálně a rovněž množstvím různorodých aktérů na všech úrovních přes veřejnou 

správu, zájmové skupiny, výzkum až po média. Mnohdy je obtížné definovat geografické 

a věcné hranice subsystému, jelikož jsou některé subsystémy zakotvené v rámci širších 

veřejněpolitických subsystémů a někteří aktéři jsou proto aktivní ve více než jednom 

subsystému. Subsystém je tvořen skupinou aktérů, jež se snaží řešit stejný 

veřejněpolitický problém. Velmi často je důvodem vzniku subsystému nesouhlas 

některých aktérů s řešením problému v daném subsystému, což vede k tomu, že si 

zformují vlastní veřejněpolitický subsystém [Weible, Sabatier 2007b]. 

 Subsystém je tvořen koalicemi aktérů, které tvoří jednotlivci z různých institucí, 

jež sdílejí určité přesvědčení, vnímání problémů a mají vysokou míru koordinovaných 

aktivit v čase. Sabatier navrhuje agregovat aktéry do menšího počtu advokačních koalic, 

neboť sledovat všechny aktéry a jejich vývoj v čase by bylo nereálné. V rámci 

veřejněpolitických subsystémů často můžeme identifikovat dvě až čtyři významné 

koalice, někdy však může být pouze jedna. U nových veřejněpolitických subsystémů 

můžeme sledovat větší fragmentaci, protože trvá delší dobu, než si aktéři uvědomí, že 

sdílejí obdobná přesvědčení [Sabatier et al. 2014; Weible, Nohrstedt 2013]. 

4.2 Teorie sítí aktérů 

Na vytvoření ANT se podíleli sociologové z Centre de Sociologie de l´Innovation v Paříži 

v období 80. a 90. let. ANT přinesla nový pohled na sítě v oboru sociologie. Dle této 

teorie sociální aktéři, kteří působí v dané oblasti nejednají individuálně a odděleně dle 

svého vlastního přesvědčení, ale jsou vzájemně propojení v rámci sítí. Tyto sítě mohou 

mít různý rozsah a jsou heterogenní. Heterogennost sítí je způsobena tím, že do nich jsou 

zapojeny jak subjekty, tak i objekty. ANT tak pohlíží na věci stejným pohledem jako na 
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lidi a nedělá mezi nimi rozdíly. Z toho vyplývá, že lidé i věci jsou navzájem propojeni 

v rámci různorodých sítí, které jsou zkoumány v rámci sociálních věd. ANT řeší rovněž 

otázku moci, poněvadž dle této teorie je moc aktéra určena dle toho, jak širokou síť je 

daný aktér schopen zmobilizovat v rámci své podpory. Moc aktéra je tak dána 

komplexností a velikostí sítě, jež dokáže mobilizovat ke své podpoře. Z toho vyplývá, že 

čím rozsáhlejší má daný aktér síť kontaktů, tím větší mocí disponuje a tím má větší šanci 

prosadit svoje přesvědčení [Konopásek 1996; Latour 2000]. 

 Teorie sítí aktérů je v diplomové práci využita pro pochopení spolupráce 

a vzájemného propojení aktérů v rámci zkoumané problematiky. Sítě aktérů se v oboru 

veřejné politiky vytvářejí k jednotlivým veřejněpolitickém problémům, situacím či 

oblastem. Tyto sítě pak mají různou moc prosadit své přesvědčení a různou dobu trvání 

dle rozsáhlosti sítě [Fiala, Schubert 2000]. 
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5 Použité metody 

V diplomové práci je využit kvalitativní přístup a výzkumný design případové studie, 

kterou jednotliví autoři v rámci svých definic definují různě [viz například Stake 1995; 

Yin 2003; Simons 2009], nicméně se shodují na tom, že se jedná o výzkumný design, 

jehož cílem je zevrubné zkoumání jednoho či více případů, za použití různých metod, 

které následně vede k pochopení hlubších souvislostí a vztahů. Při využití designu 

případové studie je časté použití vícero metod sběru a analýzy dat, což je způsobeno 

snahou o komplexní pohled na zkoumaný případ. Typickými metodami sběru dat jsou 

v tomto výzkumném designu polostrukturované rozhovory, pozorování a analýza 

dokumentů [Jelínková 2011; Nekola, Veselý, Ochrana 2007]. Z hlediska klasifikace 

případových studií [Yin 2003] je v diplomové práci využit vysvětlující typ případové 

studie, jež se zaměřuje se na studium jednoho konkrétního případu. 

 Yin upozorňuje na to, že „případová studie je plnohodnotnou výzkumnou 

strategií, přestože je v mnoha metodologických učebnicích řazena k metodám pro 

počáteční (explorační) fázi výzkumu nebo pro sběr dat“ [2003: 12 In: Nekola, Veselý, 

Ochrana 2007]. Největší předností případových studií je především poskytnutí detailních 

informací o případu, což umožňuje jeho porozumění. Výhodou je rovněž velká flexibilita, 

jak v rámci výzkumného postupu, tak i z hlediska výzkumných metod. Obecně lze mezi 

slabiny případových studií zařadit vysoké náklady, což je způsobeno detailním 

zkoumáním několika málo případů. Nicméně nejčastěji uváděnou slabinou je obtížná 

generalizace a nesnadná replikace výzkumného postupu [Jelínková 2011; Nekola, Veselý, 

Ochrana 2007]. 

5.1 Analýza aktérů 

K identifikaci zainteresovaných aktérů, jenž jsou zapojeni do procesu utváření politik na 

podporu zaměstnanosti ve Středočeském kraji je využita analýza aktérů (stakeholder 

analysis). Analýza aktérů je přístup, který se snaží identifikovat všechny jednotlivce nebo 

organizace, kterých se určitá politika týká a porozumět jejich jednání, záměrům, 

vzájemným vztahům a zájmům a rovněž posoudit jejich vliv, zdroje a zájem na realizaci 

dané politiky [Varvasovszky, Brugha 2000]. Analýza aktérů je tak vhodná pro zjišťování 

stanoviska zainteresovaných aktérů k určité problematice. Rozlišují se dva typy analýzy 
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„výzkumná“ analýza aktérů a „rychlá“ analýza aktérů. Pro účely této diplomové práce 

jsem se rozhodla pro výběr výzkumné analýzy aktérů, která má blízko k hloubkovému 

kvalitativnímu výzkumu [Veselý 2007]. 

Varvasovszky a Brugha [2000] rozdělují výzkumnou analýzu aktérů do třech 

základních fází: 1) Položení základních otázek, 2) Příprava, 3) Provedení analýzy. 

Samotná analýza se skládá v první řadě z identifikace a oslovení aktérů, sběru dat, 

organizace a analýzy dat, prezentace výstupů a následně využití výstupů analýzy. Je 

vhodné, aby analýza aktérů byla provedena výzkumným týmem, což by mělo zaručit 

vyváženost analýzy a eliminovat individuální předsudky. Nicméně pokud analýzu aktérů 

provádí pouze jednotlivec, dochází tím ke zvýšení míry reliability a konzistentnosti 

analyzovaných dat [Veselý 2007].  

Účelem analýzy aktérů v práci je identifikovat aktéry zapojené do realizace 

podpory zaměstnanosti v rámci regionální politiky ve Středočeském kraji a identifikovat 

jejich přesvědčení vzhledem k řešené problematice. Všechny použité výzkumné metody 

jsou spolu s cílem výzkumu a výzkumnými otázkami stručně shrnuty v příloze č. 1. 

5.1.1 Sběr dat 

Sběr dat pro analýzu aktérů byl realizován prostřednictvím polostrukturovaných expertních 

rozhovorů a vyhledávání dokumentů, jimiž jsou odborné publikace, legislativa, statistiky 

a dokumenty veřejné správy se zaměřením na Středočeský kraj (strategické a koncepční 

dokumenty, týkající se rozvoje měst a strategií regionálního rozvoje). Vyhledávání 

dokumentů je efektivní způsob sběru dat s malou náročností na zdroje, což je jeho výhodou. 

Na druhou stranu se jedná o sekundární data, která vytvářel někdo jiný za jiným účelem, což 

je důležité brát vždy na zřetel [Nekola, Veselý 2007]. 

Dokumenty využité v diplomové práci byly nalezeny přes internetový vyhledávač 

Google, dále přes Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy, především se jednalo 

o databáze EBSCO a JSTOR. Odborné knižní publikace byly vyhledávány prostřednictvím 

katalogu knihovny Jinonice. V práci též využívám data, které jsem získala v rámci odborné 

praxe na Krajské pobočce ÚP ČR v Příbrami, která probíhala v září 2016 a poznatky jsem 

čerpala rovněž z konference Středočeský kraj – region budoucnosti, která se konala 16. 1. 

2018 v Dolních Břežanech, pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje. 
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Sběr primárních dat proběhl pomocí polostrukturovaných expertních rozhovorů se 

zainteresovanými aktéry v problematice podpory zaměstnanosti na regionální úrovni ve 

Středočeském kraji. Expertní rozhovor je specifický typ polostrukturovaného rozhovoru. Na 

rozdíl od biografických rozhovorů, zde není předmětem zájmu osoba respondenta, ale jeho 

odborné znalosti v určité oblasti. Za odborníky lze označit osoby, jež jsou zvláště 

kompetentní v určité oblasti vědění. Expertní rozhovory jsou obvykle založeny na plánu 

rozhovoru a je důležité brát v úvahu postavení a kompetence daného aktéra, což omezuje 

rozsah potenciálně relevantních informací, které může aktér tazateli poskytnout [Flick 2009]. 

 Výhodou expertního rozhovoru je jeho flexibilita a možnost pokládat doplňující 

otázky a kontrolovat jeho průběh. Nicméně nevýhodou jsou relativně vysoké náklady 

v závislosti na počtu respondentů a jejich výběru a dotazování. Problémem při této metodě 

dotazování bývá i identifikace toho správného odborníka na danou problematiku a následně 

i přesvědčení experta, aby poskytl rozhovor. Experti jsou často velmi zaneprázdnění a mají 

na rozhovor vymezen jen omezený čas, z toho důvodu je užitečné mít plán interview [Nekola, 

Veselý 2007; Flick 2009]. 

Výběr expertů byl založen na metodě záměrného výběru. Nicméně se nepodařilo 

realizovat rozhovor se všemi zainteresovanými aktéry do problematiky dle plánu. Opakovaně 

na žádost o rozhovor nereagovali zástupci Středočeského kraje a CzechInvestu. Nakonec se 

podařilo dotázat celkem 10 aktérů, i přes velkou časovou vytíženost některých z nich. 

Rozhovory proběhly dle plánu rozhovoru viz příloha č. 2. Plán rozhovoru přispěl k větší 

flexibilitě při realizaci expertních rozhovorů, například to umožnilo měnit pořadí 

jednotlivých témat dle potřeby a vývoje interview nebo doptání se na podrobnější informace 

[Nekola, Veselý 2007]. Rozhovor byl zaměřen na následující témata: 

• Podpora zaměstnanosti v regionech Středočeského kraje a její role 

• Nástroje na podporu zaměstnanosti v regionech Středočeského kraje 

• Klíčový aktér v podpoře zaměstnanosti ve Středočeském kraji a role ÚP ČR 

• Propojení podpory zaměstnanosti s dalšími politikami na úrovni regionů 

Středočeského kraje 

• Spolupráce v rámci podpory zaměstnanosti s dalšími aktéry 
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 Výzkumné šetření proběhlo v období srpen 2017 až únor 2018. Na začátku 

interview byl každý dotazovaný expert informován o tématu a účelu rozhoru a využití dat 

pouze pro studijní účely. Všichni dotazovaní rovněž souhlasili s nahráváním průběhu 

interview. Na základě záznamu byly poté všechny rozhovory přepsány (viz příloha 3 -  

ukázka přepisu rozhovoru) a následovala analýza dat. Délka rozhovoru se pohybovala 

mezi 30 až 45 minutami. Experti byli záměrně vyhledáváni z různých sfér působnosti 

kvůli tomu, aby přinesli nový pohled na zkoumanou problematiku, jelikož každý aktér na 

problematiku podpory zaměstnanosti na regionální úrovni může nahlížet odlišně. Přehled 

jednotlivých expertů je uvedeny v tabulce 3. 

Tabulka 3: Přehled dotazovaných expertů 

Název organizace Jméno Funkce 

Regionální rozvojová 

agentura Střední Čechy 
PhDr. Jiří Svítek ředitel 

MAS Brdy Vltava, o.p.s. 
Bc. Markéta Dvořáková, 

DiS. 
ředitelka 

MAS Svatojiřský les, z.s. Ing. Luděk Beneš projektový manažer IROP 

MAS Mezilesí, z.s. Milan Kazda člen MAS a starosta obce Kněžice 

Krajská hospodářská 

komora Střední Čechy 
Ing. Taťána Veselá ředitelka 

MPSV Podpora 

implementace dětských 

skupin 

Mgr. Anna Jeřábková metodička pro Středočeský kraj 

Krajská pobočka ÚP 

Příbram 
Ing. Lucie Havlinová 

projektová manažerka projektu 

Záruky pro mladé ve Středočeském 

kraji 

Krajská pobočka ÚP 

Příbram 
Ing. Hana Himmelová 

projektová manažerka projektu 

Generační tandem ve Středočeském 

kraji II 

Krajská pobočka ÚP 

Příbram 
Iva Kubová vedoucí oddělení trhu práce 

Agentura pro sociální 

začleňování 
Mgr. Ing. Jana Juřicová 

lokální poradce pro zaměstnanost 

Regionální centrum střed 

Zdroj: autorka 

5.1.2 Analýza dat 

Získaná data, která byla v práci analyzována, jsou ve formě přepisů z rozhovorů 

a dokumentů. Jedná se tak o rozsáhlý nestrukturalizovaný materiál, u kterého je třeba 

provést systematickou analýzu a interpretaci. Nejprve je třeba začít s organizací dat 
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a jejich postupným zpracováním. Pro kvalitativní analýzu dat je typické vytváření 

významových kategorií a jejich deskripce [Švaříček, Šeďová 2007]. „Účelem kvalitativní 

analýzy není přinést představu o rozložení jevu v populaci, nýbrž přesvědčivou evidenci 

o tom, že daný jev existuje a je určitým způsoben strukturován. Kvalitativní analýza je 

proto vždy do značné míry popisná a svým způsobem literární“ [ibid.: 210]. 

Získaná primární data z expertních rozhovorů byla v práci analyzována 

prostřednictvím techniky tematické analýzy. Při této analýze byly expertní rozhovory 

utříděny dle dotazovaných témat a poté proběhla analýza souvislostí mezi těmito 

rozhovory. V rámci analýzy tak bylo sledováno, zda se v rozhovorech objevují stejné 

názory a fenomény a zda existuje nějaké propojení mezi aktéry, jenž interview poskytli. 

Tematická analýza je vhodná k interpretaci sociálních dat a mezi její přednosti patří 

flexibilita a relativně snadné použití. Nevýhodou je naopak to, že při opakovaném 

provádění této analýzy lze dojít k odlišným závěrům, což může být způsobeno, tím že 

každý výzkumník může analyzovaná data chápat odlišně [Švaříček, Šeďová 2007; Braun, 

Clarke 2006; Jandourek 2008].  

 Druhou metodou analýzy dat byla kvalitativní obsahová analýza dokumentů, jejíž 

cílem bylo systematické zkoumání materiálů, které jsou nějakým způsobem 

zaznamenány. Tato metoda analýzy dat slouží pro systematickou analýzu dat v mnoha 

vědeckých oblastech. V práci je využita shrnující analýza obsahu, která je vhodná 

k shrnutí obsahu většího množství materiálu do kratšího shrnujícího textu. Přestože už 

byla kvalitativní obsahová analýza častokrát použita v mnoha oblastech výzkumu, má 

i svá omezení. Mezi ty patří to, že by měla být nezávislá od osobních postojů a názorů 

jedince, který ji provádí a musí být provedena pečlivě. Avšak systematicky správně 

provedená kvalitativní obsahová analýza dat je transparentní, srozumitelná a snadno 

proveditelná [Mayring 2004; Gavora 2008]. 

5.2 Pomocná heuristika 

V diplomové práci je využit strom problémů (problem tree) viz obrázek 1 (v kapitole 2). 

„Univerzální metoda identifikace, prioritizace a vizualizace problémů. … Jde o diagram 

příčin a důsledků, tj. faktorů, které způsobují určitý problém. … Nejde zde o přesnou 

identifikaci a operacionalizaci problému, ale o jakýsi mezikrok, ve kterém se strukturuje 

problematika“ [Veselý 2007: 218-220]. Tato metoda je heuristikou, kterou lze chápat 
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jako návod, jehož cílem je pomoci v přemýšlení o problému a jeho rozměru. Nejedná se 

tak o striktně kodifikovaný postup, které by zaručil přesný výsledek [ibid.]. 

5.3 Kvalita výzkumu 

I když je v diplomové práci využit výzkumný design případové studie, jejíž výsledky jsou 

ovlivněny subjektivitou výzkumníka ve větší míře než v případě statistického šetření, tak 

je cílem výzkumníka snažení o co největší nezaujatost při realizaci výzkumu. Nicméně 

subjektivitě se v rámci případové studie nelze vyhnout, jelikož výběr zkoumaného 

případu dat, způsobu jejich analýzy a interpretace je ovlivněn osobou výzkumníka 

[Jelínková 2011]. V práci je použita kombinace více zdrojů dat a metod jejich analýzy, 

aby došlo ke splnění podmínky triangulace a tím došlo ke zvýšení vnitřní validity 

výzkumu [Hendl 2005; Nekola, Veselý, Ochrana 2007]. Z hlediska hodnotového rámce, 

práce vychází z toho, že by mělo docházet k vyrovnávání disparit mezi regiony a přiklání 

se tak k teorii regionální rovnováhy. 
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6 Profil Středočeského kraje 

Celkově kraj tvoří 12 okresů viz obrázek 10, přičemž rozlohou největším okresem je okres 

Příbram, a naopak nejmenší je okres Praha-západ. Z hlediska počtu obcí se nejvíce obcí 

nalézá v okrese Příbram (120) a nejméně obcí je soustředěno v okrese Mělník (69). 

Umístění Středočeského kraje ve středu Čech má významný vliv na jeho ekonomickou 

charakteristiku a jeho poloha je tak velmi výhodná, především díky těsnému propojení 

s Prahou a husté síti dopravních komunikací. Kraj tak představuje pro metropoli klíčový 

zdroj pracovní síly a poskytuje jí svůj pracovní potenciál [KP ÚP ČR 2017]. 

Obrázek 10: Okresy Středočeského kraje 

 

Zdroj: ČSÚ 

Pro kraj je typická rozvinutá zemědělská a průmyslová výroba. Zemědělská 

výroba profituje z velmi dobrých přírodních podmínek v severovýchodní části kraje a pro 

průmyslovou výrobu je charakteristický automobilový průmysl, dále také strojírenství, 

potravinářství a chemie. Z pohledu zaměstnanosti je významným zaměstnavatelem 

společnost ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, která zaměstnává více než 20 tisíc 

zaměstnanců a díky tomu je podnikem celostátního významu. Z hlediska srovnání 

odvětvové struktury zaměstnanosti v ČR je ve Středočeském kraji nadprůměrně 

zastoupena průmyslová výroba a zemědělství, a naopak podíl služeb a stavebnictví je 

nižší z hlediska celkové zaměstnanosti [ibid].  
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Míra podnikatelské aktivity je ve Středočeském kraji relativně vysoká a z pohledu celé 

ČR dosahuje nadprůměrných hodnot, což je způsobeno především příznivou polohou kraje. 

Nejvíce ekonomických subjektů (zapsaných v Registru ekonomických subjektů) je dle dat 

Krajské pobočky ÚP v Příbrami (KP ÚP) v okresech Praha-východ (48 265) a Praha-západ 

(41 853). Naopak nejnižší počet ekonomických subjektů je v okresech Rakovník a Kutná Hora. 

Ke konci září 2016 bylo v kraji registrováno celkem 329 242 ekonomických subjektů, což je 

oproti předchozímu roku nárůst o 5 420 subjektů (+ 1,7 %). V rámci odvětví činnosti se nejvíce 

podnikatelských subjektů v kraji věnovalo v roce 2016 podnikání ve sféře obchodu a oprav 

zboží. Největšími zaměstnavateli ve Středočeském kraji jsou ŠKODA AUTO a.s. (20 086 

zaměstnanců – okres Mladá Boleslav), Amazon Logistics Prague s.r.o. (3 000 zaměstnanců – 

okres Praha-západ), Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o. (3 000 zaměstnanců – 

okres Kolín), LEGO Production s.r.o (2 810 zaměstnanců – okres Kladno) a Continental 

Automotive Czech Republic s.r.o. (2 298 zaměstnanců – okres Praha-východ) [ibid].  

Z hlediska počtu trvale žijících osob ve Středočeském kraji je z tabulky 4 zřejmé, že 

dochází k nárůstu počtu obyvatel. Dle ČSÚ je nejvíce lidnatým okresem kraje Praha-východ 

(167 851 obyvatel), mezi další okresy s počtem obyvatel přes 100 tisíc patří Mladá Boleslav, 

Praha-západ, Příbram, Kladno a Mělník. Naopak nejméně obyvatel kraje žije v okrese 

Rakovník (55 258 obyvatel). Hustota zalidnění je nejvyšší v okresech Kladno, Praha-východ 

a Praha-západ, kde dosáhla 220 obyvatel na km2. Vysoká hustota zalidnění v těchto okresech 

je způsobena především úzkými sociálně-ekonomickými vazbami těchto regionů na Prahu. 

Nejnižší hustotu zalidnění pak najdeme v okresech Rakovník, Benešov a Příbram (méně než 

70 obyvatel na km2) [ČSÚ 2017]. 

Tabulka 4: Vývoj počtu obyvatel ve Středočeském kraji 

 2013 2014 2015 2016 

Počet obyvatel  1 302 336 1 315 299  1 326 876 1 338 982 

z toho ženy    659 581    666 054 671 941 678 063 

z toho věková 

kategorie: 0–14 let 
214 652 220 787 226 204 231 504 

15–64 let    875 654    874 701 873 382 872 510 

65 let a více     212 030   219 811 227 290 234 968 

Průměrný věk   40,6 40,7 40,8 41 

Zdroj: ČSÚ 2017 - upraveno 
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Co se týče věkové struktury obyvatelstva Středočeského kraje dochází 

k pozvolnému stárnutí populace kraje, stejně jako ve zbytku ČR, a to navzdory 

zvyšujícímu se podílu obyvatel ve věku 0–14 let. Do budoucna lze očekávat další 

prohlubování nepoměru ve věkové struktuře obyvatel kraje ku prospěchu části populace 

v důchodovém věku. Což je zřejmé i z tabulky 4, kde je vidět postupné zvyšování 

průměrného věku obyvatelstva kraje a rovněž i postupný pokles počtu obyvatel kraje ve 

věkové kategorii 15–64 let a nárůst v kategorii 65 let a více. 

6.1 Charakteristika trhu práce 

Podíl nezaměstnaných osob ve Středočeském kraji je z pohledu celé ČR dlouhodobě 

jedním z těch nižších viz graf 3. Na konci února 2018 byl podíl nezaměstnaných osob 

v kraji 3,1 %, oproti tomu v celé ČR 3,7 %. I když je zřejmé, že Středočeský kraj je na 

tom z hlediska podílu nezaměstnaných osob relativně době při srovnání s ostatními kraji, 

existují však významné rozdíly v evidované nezaměstnanosti na úrovni jednotlivých 

okresů kraje, což je způsobeno zejména blízkostí Prahy.  

Graf 3: Podíl nezaměstnaných osob v krajích ČR k 28. 2. 2018 (%) 

 

Zdroj: KP ÚP v Příbrami 2018a 

Diference v rámci kraje jsou zřejmé z grafu 4. Nejvyšší podíl nezaměstnaných 

osob je v okrese Příbram, poté následuje okres Kolín, Kladno, Nymburk, Kutná Hora 

a Mělník. Ve všech těchto okresech je podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je 

celorepublikový průměr. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných osob je v okrese Praha-

východ, Praha-západ, Benešov a Mladá Boleslav.  
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Graf 4: Podíl nezaměstnaných osob v okresech Středočeského kraje a v ČR k 28. 2. 2018 (%) 

 

Zdroj: KP ÚP v Příbrami 2018a 

 Z hlediska dlouhodobého vývoje je z grafu 5 zřejmé, že oproti lednu 2016, došlo 

v prosinci 2017 k poklesu podílu nezaměstnaných osob v kraji o 2,3 procentní body. V rámci 

sledovaného období byla nejnižší hodnota podílu nezaměstnaných osob v kraji zaznamenána 

v listopadu 2017 a naopak nejvyšší v lednu 2016. 

Graf 5: Podíl nezaměstnaných osob ve Středočeském kraji (%) 

 

Zdroj: ČSÚ 2018b, vlastní zpracování  

  Z hlediska vzdělanostní struktury uchazečů o zaměstnání dle dat KP ÚP 

v Příbrami převažují ve Středočeském kraji uchazeči se středním odborným vzděláním 

s výučním listem, těchto uchazečů bylo v roce 2016 14 094 tj.: 36 % všech uchazečů 

o zaměstnání ve Středočeském kraji. Dále následovali uchazeči se základním vzděláním, 

kterých bylo v evidenci ÚP ČR 10 751, což bylo 28 % ze všech uchazečů o zaměstnání 
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a kategorii uchazečů s maturitou tvořilo celkem 6 701 tj.: 17 % ze všech uchazečů 

o zaměstnání [KP ÚP ČR 2017]. 

Na konci února 2018 bylo ÚP ve Středočeském kraji nabízeno celkem 34 100 

volných pracovních míst, což je oproti předchozímu roku nárůst o 14 526 pracovních 

míst. Z grafu 6 je zřejmý neustálý růst nabídky pracovních míst, který trvá již třetím 

rokem a postupné snižování počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání. Na jedno volné 

pracovní místo, tak ve Středočeském kraji v únoru 2018 připadal přibližně jeden uchazeč 

o zaměstnání (0,9), pro srovnání v únoru 2017 to byli přibližně dva uchazeči na jedno 

pracovní místo.  

Graf 6: Počet evidovaných uchazečů a počet volných pracovních míst ve Středočeském kraji 2016–2018 

 

Zdroj: KP ÚP v Příbrami 2018a 

Z pohledu jednotlivých okresů byl nejvyšší počet volných pracovních míst 

evidován v okrese Praha-východ (8 255 volných pracovních míst) a na druhou stranu 

nejnižší počet volných míst byl zaznamenán v okrese Rakovník (884 volných pracovních 

míst) viz obrázek 11, kde jsou barevně odlišeny okresy dle počtu volných pracovních 

míst. Je zřejmé, že u okresů, které sousedí s hlavním městem je počet volných pracovních 

míst vyšší v porovnání s okresy, které jsou od hlavního města vzdáleny více. Dále uvádím 

zhodnocení silných a slabých stránek Středočeského kraje identifikované Krajskou 

pobočkou ÚP ČR v Příbrami.  
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Obrázek 11: Počet volných pracovních míst evidovaných na KP ÚP v Příbrami k 28. 2. 2018 

 

Zdroj: KP ÚP v Příbrami 2018a 

6.2 Zhodnocení 

Tabulka 5: Silné stránky Středočeského kraje 

Příznivá geografická poloha ve středu republiky a blízkost Prahy vytváří pro občany velké 

množství pracovních příležitostí. 

Velká hustota dálnic, silnic i rychlostních komunikací. 

Dobré spojení s Prahou, a to jak soukromou, tak veřejnou dopravou z většiny míst kraje. 

- Hustota železniční sítě, hlavní železniční koridor 

Modernizace telefonních sítí, dobré pokrytí signálem pro mobilní telefony. 

Existence rozvojových ploch pro podnikání. 

Dostatek vodních a energetických zdrojů. 

Existence několika silných firem celostátního významu, chemický, silně rozvinutý 

automobilový průmysl a letecký průmysl. 

Dobré podmínky pro rozvoj zemědělské výroby včetně zpracovatelského průmyslu. 

Filmový a hudební průmysl na světové úrovni. 

Růst sektoru služeb. 

Tradice průmyslové výroby, oborová různorodost. 

Uplatnění kvalifikovaných pracovníků v hlavním městě na specializovaných pracovištích. 
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Dlouhodobě nižší nezaměstnanost ve vztahu k ČR a ostatním regionům. 

Bohatý přírodní a kulturně – historický potenciál. 

Zdroj: KP ÚP ČR 2017: 7 

Tabulka 6: Slabé stránky Středočeského kraje 

Rozdíly v rozložení ekonomických subjektů a výkonnosti ekonomiky. 

Nerovnoměrná rozvinutost regionu. 

Špatný technický stav silnic. 

Stále se zhoršující dopravní dosah občanů z menších a okrajových obcí do okresních center. 

Neexistence správního centra regionu v jeho území. 

Kraj patří mezi kraje s nejhorší vzdělanostní strukturou obyvatelstva (nízký podíl vysokoškolsky 

vzdělaných lidí a vysoký podíl obyvatel se základním vzděláním, popř. vyučených). 

Vysoký počet obcí bez veřejného vodovodu. 

Odliv mladých do Prahy a jejího těsného zázemí. 

Chybějící čistírny odpadních vod, špatný stav vodovodní a kanalizační sítě v řídce 

obydlených oblastech regionu. 

Nízká daňová výtěžnost většiny okresů ve srovnání s ČR. 

Chybějící silniční obchvaty měst. 

Nerovnoměrné rozmístění průmyslu v regionu. 

Nízká efektivnost zemědělské výroby. 

Nedořešené vlastnické vztahy k půdě. 

Konkurence Prahy způsobuje odchod kvalifikované pracovní síly. 

Nedostatek pracovních příležitostí v některých okresech. 

Nedostatek bytů a zastaralý bytový fond. 

Nedostatečná kapacita domovů pro sociálně slabé, postižené, důchodce a domů 

s pečovatelskou službou. 

Lokální problémy se sociálně nepřizpůsobivým obyvatelstvem. 

Nedostatečná propagace programů moderního odpadového hospodářství. 

Nedostatek kvalifikované pracovní síly. 

Zdroj: KP ÚP ČR 2017: 7 
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7 Podpora zaměstnanosti ve Středočeském kraji 

7.1 Aktéři  

Aktéři jsou v rámci analýzy veřejné politiky klíčovým prvkem, který má zásadní vliv na 

výslednou podobu dané politiky. „Aktéři jsou jedinci nebo kolektivní subjekty, kteří jsou 

zapojeni do veřejněpolitického procesu, mohou jej iniciovat, ovlivnit jeho průběh 

a výsledek. Charakterizují je jejich preference, způsoby rozumění problému, na jehož 

řešení se podílejí a zdroje, kterými disponují. Jejich jednání je motivováno jejich zájmy“ 

[Scharpf 1997 in Potůček, Rudolfová, Vlčková 2016: 55]. Oblast podpory zaměstnanosti 

není v ČR v rámci regionální politiky oficiálně nijak vymezena a definována, z toho 

důvodu byli do analýzy zahrnuti aktéři z různých sfér, neboť každý aktér může na 

problematiku nahlížet odlišně. 

7.1.1 Středočeský kraj 

Středočeský kraj sice nemá oblast zaměstnanosti přímo ve své kompetenci, ale v rámci 

nepřímé podpory zaměstnanosti v kraji je důležitým partnerem, který by měl jít příkladem 

všem ostatním. V současné době je ve vedení kraje hejtmanka Ing. Jaroslava Pokorná 

Jermanová. V rámci organizační struktury kraje spadá podpora zaměstnanosti v kraji do 

působnosti odboru regionálního rozvoje, který se řídí Programem rozvoje územního 

obvodu Středočeského kraje 2014–2020. Tento střednědobý program je základním 

dokumentem kraje pro koordinaci rozvoje jeho území a jeho budoucí vývoj.  

 Program je rozčleněn na analytickou a návrhovou část, přičemž v analytické části 

dokumentu jsou popsány hlavní ukazatele dynamiky sociálního a ekonomického vývoje 

kraje. Jedná se zejména o oblast infrastruktury, rozvoje venkova, životního prostředí 

a rozvoje lidských zdrojů v kraji. V rámci analytické části dokumentu jsou také 

specifikovány vnitrokrajské disparity a území kraje je rozděleno do čtyř skupin s cílem 

charakterizovat přednosti a nedostatky území. Kritéria zahrnují ekonomickou stabilitu 

a vybavenost, aspekt zaměstnanosti, intenzitu podnikatelské činnosti, kvalitu života 

a životní úroveň [Středočeský kraj 2013]. Na základě těchto kritérií je kraj rozdělen dle 

okresů následovně viz tabulka 7. 
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Tabulka 7: Rozdělení okresů ve Středočeském kraji 

 

Zdroj: Středočeský kraj 2013: 74 

 Přičemž kategorie I. zahrnuje okresy, které jsou nejvíce rozvinuté, jelikož těží 

z bezprostřední blízkosti hlavního města (zejména Praha-východ, Praha-západ). Na 

druhou stranu blízkost Prahy způsobuje i nízkou vybavenost služeb v těchto okresech, 

protože občané využívají jejich dostupnost v hlavním městě. Okres Mladá Boleslav je 

unikátní z pohledu ekonomických ukazatelů, kvůli sídlu automobilky Škoda Auto, a.s., 

která je největším zaměstnavatelem v kraji. V II. kategorii jsou vyspělé okresy, které byly 

v minulosti průmyslovými centry, i když aktuálně jejich význam poklesl. Důležitá je 

u těchto okresů stále dobrá dostupnost Prahy. Okres Kolín je rovněž důležitým 

průmyslovým centrem kvůli umístění automobilky TPCA. III. kategorii tvoří velké 

okresy, které byly dříve průmyslovými centry a v současnosti je zde třeba realizovat 

intervence z hlediska podpory zaměstnanosti, rozvoje průmyslu a služeb. V poslední IV. 

kategorii jsou okres Rakovník a Nymburk charakteristické vyšším podílem zemědělské 

výroby a okres Nymburk je z pohledu ekonomických ukazatelů nejslabším okresem kraje. 

Okres Mělník má oproti tomu relativně dobrou úroveň ekonomických ukazatelů, ale jeho 

pozici přitěžuje především špatný stav životního prostředí, kvůli znečištění emisemi, což 

je způsobené přítomností chemického průmyslu a výrobou elektrické energie v okrese 

[Středočeský kraj 2013]. Na obrázku 12 jsou jednotlivé kategorie znázorněny v rámci 

geografického uspořádání v mapě. 
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Obrázek 12: Schéma disparit ve Středočeském kraji 

 

Zdroj: Středočeský kraj 2013: 74 

 Vize kraje do roku 2020 je následující „Středočeský kraj je hospodářsky silným, 

stabilním, konkurenceschopným a zdravým regionem, rozvíjejícím se v souladu se 

zásadami trvale udržitelného rozvoje. Obyvatelé Středočeského kraje mají podmínky ke 

kvalitnímu životu ve zdravém prostředí.“ [Středočeský kraj 2013: 88]. Mezi prioritní 

oblasti kraje do roku 2020 patří oblast podnikání a zaměstnanosti, infrastruktury 

a územního rozvoje, lidských zdrojů a vzdělávání, venkova a zemědělství a poslední 

prioritou je oblast životní prostředí [ibid.]. V rámci každé priority jsou definovány 

strategické cíle, které kromě oblasti životního prostředí vesměs vedou k podpoře 

zaměstnanosti v kraji. Přehled strategických cílů vedoucích k podpoře zaměstnanosti ve 

Středočeském kraji je následující: 

• Podnikání a zaměstnanost 

- Zlepšování podmínek pro podnikání v kraji, zvýšení 

konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů. 

- Podpora inovací, vědeckovýzkumných projektů, vzájemné spolupráce 

podnikatelských subjektů a výzkumu. 

- Zvyšování zaměstnanosti a zlepšení podmínek na trhu práce. 

- Podpora spolupráce a komunikace mezi veřejnou správou 

a podnikatelskou sférou. 
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• Infrastruktura a územní rozvoj 

- Zajištění kvalitní sítě dopravní a technické infrastruktury. 

- Zlepšení dopravní obslužnosti Středočeského kraje. 

- Podpora dostupnosti občanské vybavenosti v obcích. Vytváření podmínek 

pro stabilizaci a nárůst obyvatel. 

- Zajištění rovnoměrného a udržitelného rozvoje Středočeského kraje. 

- Zajištění bezpečnosti občanů Středočeského kraje. 

• Lidské zdroje a vzdělávání 

- Zajištění podmínek vzdělávání obyvatel a jejich uplatnění se na trhu 

práce. 

- Podpora dostupnosti a zvyšování kvality sociální a zdravotní péče. 

- Zlepšení možností trávení volného času dospělých i dětí, podpora 

kulturních sportovních a zájmových činností a uskupení. 

• Venkov a zemědělství 

- Zlepšování podmínek pro bydlení a zaměstnání v malých obcích. 

Dopravní dostupnost a občanská vybavenost malých obcí. 

- Rozvoj zemědělské výroby a lesnictví, podpora alternativního 

zemědělství, agroturistiky. 

Zdroj: Středočeský kraj 2013: 89 

 Podpora zaměstnanosti v kraji je ve strategických cílech navržena velmi 

komplexně a je otázkou, zda do roku 2020 kraj svým závazkům, které si stanovil dostojí 

a bude je podporovat v rámci spolupráce s dalšími aktéry, kteří jsou pro podporu 

zaměstnanosti v regionech Středočeského kraje klíčoví. Dle slov bývalého náměstka pro 

oblast regionálního rozvoje Mgr. Karla Horčičky, který je v současné době radním pro 

oblast kultury a památkové péče v kraji – „Podpora zaměstnanosti je pro náš kraj 

prioritní. Chceme všemi možnými prostředky působit a podpořit nejen firmy, ale i školy, 

aby dobře připravovaly žáky a studenty v souladu s potřebami trhu práce, který zatím 

ještě trpí nedostatkem především technicky vzdělaných odborníků“ [Středočeský kraj – 

aktuality 2014]. V rámci podpory zaměstnanosti se kraj zapojil například do systému 

Teritoriálních paktů zaměstnanosti nebo vyhlašuje dotace na podporu malého a středního 

podnikání, rozvoj měst a obcí či venkova. V oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací 
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je Středočeský kraj jedním ze zakládajících partnerů Středočeského inovačního centra, 

které se zaměřuje na rozvoj především malých a středních inovativních firem a pomáhá 

navazovat nové spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou. Těmto nástrojům 

se budu podrobněji věnovat v další kapitole. Středočeský kraj je tak klíčovým aktérem 

v podpoře zaměstnanosti v regionech kraje, jelikož jde příkladem ostatním aktérům, 

a především městům a obcím, jejichž podpora je v této oblasti nezbytná. 

 Z realizovaných rozhovorů vyplynulo, že někteří aktéři jako například Krajská 

hospodářská komora Střední Čechy (KHK Střední  Čechy) spolupráci s krajem hodnotí 

pozitivně, a naopak zástupci Místních akčních skupin (MAS) a ředitel Rozvojové 

agentury Střední Čechy podporu a aktivitu kraje hodnotí negativně. 

„Naše spolupráce je zaměřená hlavně na kraj a s krajem se nám dobře 

spolupracuje, momentálně je tato spolupráce celkem na úrovni. Vychází nám vstříc 

a v podstatě paní předsedkyně Krajské hospodářské komory Střední Čechy Ivana 

Chotová je na kraji v několika výborech a komisích atd. tak že nám vlastně zajišťuje 

kompetentnost a spolupráci z kraje. Myslím, že kraj je pro nás důležitý.“ [Ing. Taťána 

Veselá, KHK Střední Čechy – rozhovor]. 

„Podpora zaměstnanosti není téměř nastavena ze strany Středočeského kraje a ze 

strany obcí, zejména se jedná o finanční podporu.“ [Ing. Luděk Beneš, MAS Svatojiřský 

les – rozhovor]. 

„Na kraji se nikdo o nic nezajímá. Pokud vysloveně ministerstvo nezatlačí na 

krajské úředníky, respektive na hejtmany, tak oblast zaměstnanosti nemají přímo v popisu 

práce, a tak nemají důvod, proč by to dělali, mají plno jiných věcí a dělají jenom věci, 

které jim ukládá zákon. … Hlavně s každým novým vedením je všechno jinak, protože 

nejsou ze zákona dané mantinely. Ze zákona nemusí nic, je to dobrovolnost jednotlivých 

radních, že se zajímají o zaměstnanost v kraji.“ [PhDr. Jiří Svítek, RRA Střední Čechy – 

rozhovor]. 

7.1.2 Krajská pobočka ÚP ČR v Příbrami 

ÚP ČR je správním úřadem s celostátní působností, který byl zřízen 1. 4. 2011 zákonem 

č. 73/2011 Sb. o Úřadu práce České republiky, a patří do organizační složky státu. 

Organizační strukturu ÚP ČR tvoří generální ředitelství a krajské pobočky jejichž součástí 
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jsou kontaktní pracoviště. Ve Středočeském kraji sídlí KP ÚP ČR v Příbrami a má pod 

sebou širokou sít 19 kontaktních pracovišť napříč celým krajem, a tak má zastoupení ve 

všech regionech kraje. V současnosti je ředitelkou KP ÚP v Příbrami Mgr. Renata 

Malichová. V rámci možné podpory zaměstnanosti ve Středočeském kraji je stěžejní 

odbor zaměstnanosti a oddělení pod něj spadající viz obrázek 13. 

Obrázek 13: Schéma struktury odboru zaměstnanosti KP ÚP v Příbrami 

Zdroj: KP ÚP ČR, vlastní zpracování 

 KP ÚP v Příbrami má na starosti realizaci APZ ve Středočeském kraji. V rámci 

APZ je k dispozici mnoho nástrojů jako jsou rekvalifikace, veřejně prospěšné práce 

(VPP), společensky účelná pracovní místa (SÚPM), investiční pobídky či cílené 

programy [zákon o zaměstnanosti]. KP ÚP v Příbrami je rovněž pověřena implementací 

projektů OPZ, které využívají finanční podporu z ESF. Fond je klíčovým finančním 

nástrojem pro realizaci Evropské strategie zaměstnanosti. V současném programovém 

období 2014-2020 jsou ve Středočeském kraji realizovány jak národní individuální 

projekty s celostátní působností, tak i regionální individuální projekty (RIP), které jsou 

zaměřené na charakteristiky Středočeského kraje. Aktivity jednotlivých projektů 

pomáhají nezaměstnaným zvyšovat možnosti pro uplatnění na pracovním trhu, jedná se 

zejména o rekvalifikační kurzy, poradenské programy, zprostředkování zaměstnání 

a mzdové příspěvky na podporu tvorby nových pracovních míst [Informace ÚP KP 

v Příbrami].  

 KP ÚP v Příbrami je nejvýznamnějším aktérem v rámci šetření problému 

nezaměstnanosti v kraji, jelikož tato oblast spadá primárně pod tuto instituci. K řešení 

problému nezaměstnanosti v kraji má k dispozici širokou škálu nástrojů APZ, nicméně ty 

cílí v rámci malé politiky zaměstnanosti na zmírnění negativních dopadů nezaměstnanosti 

a nesnaží se problému nezaměstnanosti v regionech kraje předcházet. Přesto většina 

dotazovaných aktérů nahlíží na KP ÚP v Příbrami jako na aktéra, který je zodpovědný 

Odbor zaměstnanosti 
KP ÚP v Příbrami

Oddělení 
zprostředkování 

a poradenství
Oddělení trhu práce

Oddělení projektů 
EU
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nejen za řešení nezaměstnanosti v kraji, ale také za širší podporu zaměstnanosti zahrnutou 

do velké politiky zaměstnanosti, což je chyba. Jelikož do realizace opatření na podporu 

zaměstnanosti je zainteresováno mnoho aktérů, nicméně formálně za tuto oblast není 

zodpovědný nikdo, což je klíčový problém. 

 „Klíčový aktér v podpoře zaměstnanosti je jednoznačně ÚP, který to má 

v kompetenci, ale měl by v této oblasti spolupracovat i s dalšími subjekty.“ [Ing. Luděk 

Beneš, MAS Svatojiřský les – rozhovor]. 

7.1.3 Krajská hospodářská komora Střední Čechy 

Vznik, postavení a působnost Hospodářské komory ČR upravuje zákon č. 301/1992 Sb. 

Hospodářská komora ČR je dle tohoto zákona zřízena „k podpoře podnikatelských aktivit 

mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, k prosazování a ochraně zájmů 

a k zajišťování potřeb svých členů…Komory jsou sdruženími podnikatelů (právnických 

i fyzických osob) přijatých za jejich členy… Komory jsou právnickými osobami a zapisují 

se do obchodního rejstříku.“ [§ 2 zákon o hospodářské komoře]. 

KHK Střední Čechy je součástí Hospodářské komory ČR, která zastřešuje téměř 

15 tisíc členů. V současné době je ředitelkou Krajské hospodářské komory Střední Čechy 

Ing. Taťána Veselá, která tuto organizaci charakterizovala následovně: „v podstatě jsme 

jediná instituce, která má za úkol ze zákona podporu malého a středního podnikání. To 

znamená nejsme státní organizace. Hierarchie hospodářské komory – existuje 

Hospodářská komora ČR, která pod sebou slučuje Krajské hospodářské komory, které 

jsou v podstatě samostatnými organizacemi. Každá z Krajských komor může v sobě dále 

slučovat Oblastní hospodářské komory.“ [Ing. Taťána Veselá, KHK Střední Čechy – 

rozhovor]. 

Z hlediska organizační struktury se KHK Střední Čechy skládá z centrály, která 

sídlí v Brandýse nad Labem. Dále pod ní patří 6 oblastních kanceláří (OBK) a 6 okresních 

hospodářských komor (OHK), všechny pobočky jsou rovněž informačními místy. Cílem 

KHK Střední Čechy je vytvořit rovnoměrné pokrytí celého kraje viz obrázek 14. 
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Obrázek 14: Struktura Krajské hospodářské komory Střední Čechy 

 

Zdroj: KHK Střední Čechy 

Dle § 4 zákona o hospodářské komoře spočívá působnost komory mimo jiné 

v poskytování poradentství v podnikatelské oblasti a organizaci vzdělávacích akcí. Dále 

komora spolupracuje s orgány veřejné správy v rámci zajišťování informačního servisu, 

profesního vzdělávání a rekvalifikací a také se podílí na řešení problému nezaměstnanosti. 

Hospodářská komora dále navazuje styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí 

a spolupracuje s podnikatelskými svazy. Ve své působnosti se také podílí na odborné přípravě 

studentů k výkonu povolání a podporuje za tímto účelem školská zařízení [§ 4 zákon 

o hospodářské komoře].  

Z výše uvedeného vyplývá, že KHK Střední Čechy je významným aktérem v rámci 

podpory zaměstnanosti v regionu. Velmi tomu přispívá i široká síť informačních kanceláří 

napříč všemi regiony Středočeského kraje.  

7.1.4 Regionální rozvojová agentura Střední Čechy 

Agentura vznikla v roce 1999 jako součást státní sítě rozvojových agentur a měla sloužit 

k distribuci zdrojů od státu a EU do regionů ČR. Tento model byl převzat dle vzoru Německa, 

Rakouska a Velké Británie, kde existovala síť takovýchto agentur, přes které proudily 

prostředky do jednotlivých regionů. Zakládajícími členy Regionální rozvojové agentury (RRA) 

Střední Čechy bylo více než 40 subjektů z řad měst a obcí, svazků obcí, hospodářské a agrární 

komory. Spolupráce však po jisté době skončila a některé subjekty svou účast v agentuře 

ukončily. V roce 2005 se stal členem agentury Středočeský kraj, který však chtěl v rámci 

agentury získat majoritu, a tak mít možnost kontrolovat činnost agentury. Na základě toho bylo 

členství kraje v této organizaci ukončeno a způsobilo to ukončení veškeré spolupráce mezi 

agenturou a Středočeským krajem [PhDr. Jiří Svítek, RRA Střední Čechy – rozhovor]. 
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 Další významná spolupráce byla mezi agenturou a KP ÚP v Příbrami v rámci 

zpracování a realizace projektů, vytváření politik, osvětové činnosti, vzdělávání a školení. 

Tato spolupráce byla velmi dobře nastavena, nicméně po změně vedení na MPSV byla 

spolupráce ukončena a tyto aktivity začal realizovat ÚP ve Středočeském kraji bez 

spolupráce s dalšími subjekty. KP ÚP v Příbrami, tak chybí podrobné informace 

z regionů kraje, které agentura měla, díky tomu navrhované projekty vycházely ze 

znalosti konkrétních charakteristik regionu [ibid.]. 

Agentura v minulosti byla rovněž informačním místem CzechTradu, 

Czechinvestu a České centrály cestovní ruchu, tato spolupráce však také byla ukončena 

a tyto činnosti převzal kraj. Postupně tak s agenturou byla ukončena spolupráce v rámci 

všech jejích aktivit, a tak se jako nezisková organizace zaměřila na realizaci 

mezinárodních projektů. V současné době po vzoru systému rozvojových agentur vznikly 

MAS, přes které dochází k distribuci prostředků do regionů Středočeského kraje [ibid.]. 

RRA Střední Čechy tak v minulosti byla významným aktérem v podpoře 

zaměstnanosti ve Středních Čechách, dnes je však její význam v rámci této problematiky 

malý, jelikož spolupráce s klíčovými aktéry v kraji byla ukončena.  

7.1.5 Agentura pro sociální začleňování  

Agentura pro sociální začleňování spadá pro Vládu ČR a slouží především obcím v rámci 

podpory sociálního začleňování. Agentura tak podporuje města a obce v tom, aby byly 

schopny plnit svoji funkci, především zajišťovat nebo pomáhat zajistit rovný přístup všem 

občanům ke zdravotní péči, vzdělávání, zaměstnání, bydlení a sociálním službám.  

Dochází tak k podpoře opatření, která pomáhají městům a obcím v sociální integraci 

obyvatel, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Poslání agentury spočívá zejména 

v propojování subjektů na místní úrovni, aby mohly lépe spolupracovat [Agentura pro 

sociální začleňování 2018a]. 

 Z hlediska cílových skupin se agentura zaměřuje nepřímo na obyvatele sociálně 

vyloučených lokalit a přímo spolupracuje s obcemi a dalšími úřady, policií, školami, 

zaměstnavateli, nestátními neziskovými organizacemi ale i s veřejností. Agentura se tak 

primárně nezaměřuje pouze na obyvatele sociálně vyloučených lokalit, ale lze ji definovat 
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spíše jako řešitele sociálních problémů, jež se projevují vznikem sociálně vyloučených 

oblastí [Agentura pro sociální začleňování 2018b]. 

 Z pohledu územního rozdělení je Agentura pro sociální začleňování rozdělena na 

západ, východ a střed. Regionální centrum střed má na starosti z hlediska zaměstnanosti 

Mgr. Ing. Jana Juřicová, která je lokálním poradcem pro zaměstnanost. Regionální 

centrum střed zahrnuje Liberecký kraj, Střední a Jižní Čechy a kraj Vysočina. Tím že je 

toto území velmi různorodé umožňuje to sdílení dobrých praxí v rámci tohoto území. 

„Přinášíme dobré praxe i díky tomu, že mám na starosti více měst, tak co se osvědčilo 

v jednom městě můžeme sdílet v dalším městě a tím se šíří informace přes ty lokality což 

je také důležité, že to boří bariéry“. Tím, že působnost lokálního poradce zahrnuje hned 

čtyři kraje, tak se zde projevuje „problém s vnitřními periferiemi krajů, které jsou 

problémem ve všech krajích. Protože ono se to zdá, že je to území uprostřed republiky, 

ale stejně je furt doprava nějak centralizovaná a na horách je to aspoň viditelné a nejde 

to propojit, ale na krajích okresů a krajů je to také velmi problematické“ [Mgr. Ing. Jana 

Juřicová, Agentura pro sociální začleňování – rozhovor]. 

 V mnoha obcích mají problémy s návazností spojů hromadné dopravy a dalších 

služeb, čímž vznikají občanům problémy. „...například na ÚP ČR zůstávají lidé s nízkou 

kvalifikací a pracovní pozice, které se jim nabízejí jsou často ve směnném provozu 

a v mnoha obcích, co my se setkáváme není vždycky dobrá návaznost spojů první ranní 

a poslední noční a návaznost družin a MŠ a takovýchto služeb. Kupříkladu matky 

samoživitelky, které nemají zázemí na hlídání dětí s tím mají velký problém. Tak že 

i zaměstnanost má takové přesahy“ [ibid.]. 

 Agentura je tak aktérem, který má možnost propojovat klíčové aktéry v regionech 

a pomáhá tak řešit, jak vzniklé problémy, tak se snaží předcházet i vzniku nových. Tím, 

že má vytvořené v rámci dané lokality úzké partnerství s mnoha aktéry, může pomáhat 

šířit dobré praxe a má podrobné informace o situaci v regionech, což je důležité při řešení 

sociálních problémů. 
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7.1.6 Místní akční skupiny 

MAS je nezávislé seskupení občanů, soukromé podnikatelské sféry, neziskových 

organizací a veřejné správy (měst a obcí, svazku obcí a dalších veřejných institucí). Tito 

aktéři se společně podílejí na rozvoji venkova a zemědělství. Dále také spolupracují při 

získávání finanční podpory z EU a národních zdrojů pro rozvoj daného regionu. Hlavním 

cílem MAS je tak zlepšování kvality života občanů a životního prostřední. MAS se 

v rámci své činnosti podílejí na získávání a distribuci dotačních prostředků dále do 

regionu [Národní síť Místních akčních skupin ČR 2012]. 

 Fungování MAS je založeno na metodě LEADER, která je „založena na principu 

zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních 

venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo 

evropskou politickou mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro 

šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS“ [ibid.]. 

 Na území Středočeského kraje je v současné době dle Národní sítě Místních 

akčních skupin, která MAS sdružuje 26 MAS, rozložení jednotlivých MAS v rámci kraje 

je zřejmé z obrázku 15. 

Obrázek 15: Mapa pokrytí Středočeského kraje MAS k 1. 9. 2016 

 

Zdroj: Národní síť Místních akčních skupin ČR, upraveno 
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 MAS ve Středočeském kraji jsou součástí implementační struktury pro 

programové období 2014-2020 Evropských fondů a mají tak danou alokaci prostředků, 

které jsou určené pro jejich území. V rámci strategie, kterou si pro svoje území MAS 

vytvořili, vyhlašují výzvy a rozdělují přidělené prostředky dále. Před vytvořením strategie 

si každá MAS analyzuje specifika svého území a vymezuje si problémy, které je třeba 

řešit. Na základě toho si stanovuje strategické a specifické cíle a opatření, jak těchto cílů 

dosáhnout [Bc. Markéta Dvořáková, DiS., MAS Brdy Vltava  - rozhovor]. 

 V rámci analýzy těchto strategických dokumentů – Strategií komunitně vedeného 

místního rozvoje MAS ve Středočeském kraji se často objevoval jako strategický cíl – 

Podpora zaměstnanosti a rozvoj malého a středního podnikání v různých formulacích. 

Specifické cíle a navržená opatření vypadaly ve většině případů následovně (v rámci 

jednotlivých Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS byly jednotlivé 

specifické cíle a opatření formulovány různě, ale obsahově byly obdobné): 

• Podpora zaměstnanosti 

- Podpora tvorby pracovních míst přímo v regionu. 

- Vytváření flexibilních pracovních příležitostí zejména pro rodiče malých 

dětí. 

- Zajištění dostatečné kapacity předškolních zařízení. 

- Podpora vzdělávání a přípravy pracovníků pro potřeby konkrétních 

zaměstnavatelů. 

- Rozvoj spolupráce mezi zaměstnavateli a ÚP. 

- Podpora využívání nástrojů APZ ze strany obcí, zajištění informovanosti 

a administrativní pomoci. 

- Podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin obyvatel – rodičů 

s malými dětmi, osob v předdůchodovém věku, se zdravotním postižením, 

nebo ohrožených sociálním vyloučením. 

- Podpora začleňování dlouhodobě nezaměstnaných zpět na trh práce. 

• Rozvoj sociálně odpovědného podnikání 

- Založení a rozvoj sociálních podniků. 

- Podpora odpovědného zadávání veřejných zakázek ze strany obcí, 

zajištění související informovanosti a osvěty. 
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• Podpora podnikání a modernizace infrastruktury 

- Podpora vzniku regionální informační sítě pro podnikatele. 

- Modernizace technologického vybavení a provozoven malých a středních 

podnikatelů. 

- Rozšíření stávající nabídky služeb a produktů malých a středních 

podnikatelů. 

- Vytvářet podmínky pro příchod vhodných investic. 

Zdroj: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ve Středočeském kraji, upraveno 

 MAS tak hrají významnou roli v rámci podpory zaměstnanosti v regionech, 

jelikož velmi dobře znají specifika daného území a mají k dispozici prostředky na řešení 

problémových oblastí. MAS mají rovněž podrobně zpracovány Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje svého území, v rámci niž jsou navrženy i konkrétní opatření. 

MAS jsou tvořeny současně jak veřejným, soukromým tak i neziskovým sektorem, což 

přispívá k tomu, že MAS mohou řešit problémy všech aktérů působících na daném území. 

Z pohledu některých aktérů jsou však MAS nesystémovým řešením z hlediska podpory 

zaměstnanosti v regionech. „MAS podle mě plošně nefungují. Je to hodně o tom zapálení 

pro danu věc, když je ve vedení někdo zapálený pro dané téma tak to většinou jde, protože 

si to daný jednotlivec prosadí a například se na dané téma vypíše výzva, ale není to 

celoplošně.“ [PhDr. Jiří Svítek, RRA Střední Čechy – rozhovor]. 

7.1.7 Obce ve Středočeském kraji 

Na území Středočeského kraje se nachází 26 obcí s rozšířenou působností. Všechny tyto 

obce mají vypracovány strategický plán rozvoje města často se střednědobým výhledem. 

Na počátku tvorby strategického plánu je v rámci analytické části zpracován profil 

daného města a jeho dosavadní vývoj ve všech oblastech. Následuje návrhová část plánu, 

kde jsou formulovány priority města v návaznosti poté cíle a opatření, jak těchto cílů 

dosáhnout. V některých případech byly formulována i doplňující podopatření, indikátory, 

termín splnění či zdroje financování těchto opatření. Jelikož není jasně dána struktura 

plánu, tak jejich zpracování u jednotlivých obcí bylo odlišné. Analýza těchto 

strategických plánu byla zaměřena na oblast podpory zaměstnanosti. Některá města měla 

v rámci priorit či cílů definovanou přímo podporu zaměstnanosti, podnikání nebo tvorbu 

pracovních míst ve městě. Jiná města cílila na podporu zaměstnanosti svých obyvatel 
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nepřímo v rámci rozšiřování kapacit předškolních zařízení, podporu spolupráce mezi 

zaměstnavateli a středními školami, zlepšení dopravní situace nebo budování center 

sociálních služeb. Konkrétně jsou cíle v oblasti podpory zaměstnanosti u každého města 

rozepsány níže v tabulce 8. 

Tabulka 8: Cíle obcí s rozšířenou působností ve Středočeském kraji v oblasti podpory zaměstnanosti 

Název obce Cíl v oblasti podpory zaměstnanosti 

Benešov Výstavba nové MŠ. 

Beroun Koordinace vzdělávání a podnikání. 

Brandýs nad 

Labem 
Rozvoj podnikatelského prostředí a nová pracovní místa ve městě. 

Čáslav Servis samosprávám v území s podporou zaměstnanosti. 

Černošice Výstavba MŠ a zřízení SŠ v obci. 

Český Brod Podpora podnikání, zaměstnanosti a služeb. 

Dobříš Podpora malého a středního podnikání. 

Hořovice Podpora podnikání a rozvoj nových příležitostí. 

Kladno Zvýšení dopravní obslužnosti pro malé obce. 

Kolín 
Podpora zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných, nízko 

kvalifikovaných nebo sociálním vyloučením ohrožených osob. 

Kralupy nad 

Vltavou 
Podpora zaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce. 

Kutná Hora Podpora podnikání, rozvoj zaměstnanosti. 

Lysá nad Labem 

Podpora opatření pro zlepšení nepříznivého trendu vývoje věkové 

struktury obyvatel – výstavba předškolních zařízení, dostatečná nabídka 

pracovních míst atd. 

Mělník Podpora podnikání ve městě. 

Mladá Boleslav Integrace a podpora skupin obyvatel využívajících sociální služby. 
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Mnichovo 

Hradiště 
Rozvíjení podmínek pro udržitelný hospodářský rozvoj města. 

Neratovice Posílení dopravního napojení města v rámci regionu. 

Nymburk 
Rozvoj spolupráce středních škol a podniků a rozvoj podnikatelského 

inkubátoru a inovací. 

Poděbrady Podpora rekvalifikací – vyhledávat (zprostředkovávat) možnosti. 

Příbram Vytváření příznivých podmínek pro rozvoj podnikání. 

Rakovník 

Vytvářet ve městě dynamicky se rozvíjející podnikatelské prostředí, 

které povede ke vzniku pracovních příležitostí a k rozvoji návštěvnosti 

města. 

Říčany Vybudování dostatečné kapacity předškolních a školních zařízení. 

Sedlčany Zlepšení kvalifikace obyvatelstva. 

Slaný 
Zvýšení efektivity APZ ve městě a získávání pracovní síly z okolních 

okresů. 

Vlašim Podpora zaměstnanosti ve městě. 

Votice Vybudování Centra sociálních služeb. 

Zdroj: Strategické plány rozvoje měst s rozšířenou působností ve Středočeském kraji, vlastní zpracování 

 Z hlediska odpovědnosti za rozvoj území má 11 měst z celkových 26, vytvořen 

odbor regionálního či místního rozvoje nebo odbor rozvoje města. Oproti tomu sociální 

odbor má vytvořeno všech 26 měst. V rámci sociálního odboru je nicméně podpora 

zaměstnanosti řešena spíše nepřímo, jelikož do jeho působnosti patří nejčastěji sociálně-

právní ochrana dětí, sociální a zdravotní péče, sociální bydlení či sociální prevence. 

 Některé obce v rámci své iniciativy sami vytváří projekty na podporu 

zaměstnanosti a zřizují sociální podniky nebo podporují zaměstnanost prostřednictvím 

sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, tím vytváří vzor dobré praxe i pro 

ostatní města, která mohou tento model převzít. Podrobněji se těmto nástrojům budu 

věnovat v následující kapitole. Iniciativa měst v rámci podpory zaměstnanosti je klíčová 

i dle dotazovaných aktérů viz ukázky z expertních rozhovorů. 
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„…když jsou malé obce tak je klíčová ta obec, ten městský/obecní úřad, jak on se 

k tomu postaví. A kolikrát je to ten hlavní aktér vůbec ve všech oblastech, po tom 

samozřejmě ÚP, který má ale limity své práce, proto je ten obecní úřad klíčový.“ [Mgr. 

Ing. Jana Juřicová, Agentura pro sociální začleňování – rozhovor]. 

„U obcí je obrovský prostor pro zaměstnávání i když se to nezdá, protože o veřejné 

prostranství se musí pořád někdo starat, tak že je důležité uvědomění měst v tom, že sami 

můžou nabídnout zaměstnání místním lidem.“ [Bc. Markéta Dvořáková, DiS., MAS Brdy 

Vltava  - rozhovor]. 

7.1.8 Střední školy ve Středočeském kraji 

Kvalitní vzdělání je klíčové pro rozvoj potenciálu území. Kompetentních 

a talentovaných lidí je v současné době na trhu práce velký nedostatek a zaměstnavatelé 

se o ně perou. Aktuálně je ve Středočeském kraji přibližně 155 středních škol, které 

nabízejí studentům oborově rozmanitou nabídku studijních programů. Ve školním roce 

2016/2017 studovalo dle ČSÚ na středních školách ve Středočeském kraji 39 885 

studentů. Na obrázku 16 je vidět rozmístění středních škol a gymnázií v obcích 

Středočeského kraje. 

Obrázek 16: Rozložení středních škol v obcích Středočeského kraje 

 

Zdroj: ČSÚ 2009 
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Technicky zaměřené střední školy se nejčastěji vyskytují ve městech, kde se 

vyskytují významné podniky zpracovatelského průmyslu – zejména automobilový, 

strojírenský a chemický. Jedná se například o Mladou Boleslav, Kolín, Nymburk nebo 

Kladno. V technických oborech je klíčové propojení škol a firem. Školy tak po domluvě 

s firmou vychovávají absolventy v oborech, po nichž je na trhu práce poptávka, přitom 

musí brát zřetel i na budoucí potřeby trhu práce a vývoj v oblasti technologií – digitalizace 

a automatizace výroby. Jako motivace také u řady firem vznikají různé soutěže a stipendijní 

programy na podporu rozvoje mladých talentů [Jovanovič, Nemeškal, Říha a kol. 2017]. 

Na propojování středních škol a firem se zaměřuje například i KHK Střední 

Čechy. „V současné době je situace ve školství taková, že absolventi technických oborů 

chybí, tak že se snažíme v rámci našich projektů propojovat střední školy a firmy, aby si 

žáci uměli představit, co dané řemeslo obnáší. … Dnes je na trhu práce největší poptávka 

po řemeslnicích – najít soustružníka, zámečníka nebo svářeče je velmi obtížné, to vám 

řekne každá firma.“ [Ing. Taťána Veselá, KHK Střední Čechy – rozhovor]. 

7.2 Veřejněpolitické nástroje 

K naplňování cílů regionální politiky využívají aktéři především nástroje ekonomického 

rozvoje. V případě této diplomové práce je cílem podpora zaměstnanosti realizovaná 

v rámci regionální politiky. Na základě definování cíle regionální politiky jsou níže 

analyzovány jednotlivé nástroje využité pro její realizaci v praxi [Stejskal, Kovárník 

2009]. Nástrojů na podporu zaměstnanosti v regionech je velké množství, ale velmi záleží 

na způsobu jejich realizace v praxi. „…je strašně moc nástrojů, jako je pakt 

zaměstnanosti, VPP atd., ale jak jsem to zažila, tak někde to funguje jenom formálně 

a někde to využijí naplno a vezmou to jako formát, který je nějak vymyšlený a prakticky 

ho aplikují tak, jak potřebují, tak že si myslím, že už není potřeba vymýšlet něco nového.“ 

[Mgr. Ing. Jana Juřicová, Agentura pro sociální začleňování – rozhovor].  

 Identifikované nástroje jsou pro přehlednost rozděleny do následujících šesti 

kategorií: administrativní, institucionální, koncepční, věcné, finanční a sociálně-

psychologické nástroje. Nicméně některé nástroje mají široký rozsah a zasahují svým 

obsahem do více kategorií, tyto nástroje jsou tak kategorizovány dle své primární funkce. 
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7.2.1 Sociálně-psychologické nástroje 

Sociálně-psychologické nástroje jsou velmi rozmanité, zahrnují různé aktivity založené 

na vzdělávání, komunikaci a motivaci, což jsou činnosti klíčové zejména pro aktivizaci 

dlouhodobě nezaměstnaných osob. 

7.2.1.1 Veřejně prospěšné práce 

Za účelem vytváření nových pracovních míst obce často využívají VPP, které jsou určeny 

zejména pro dlouhodobě nezaměstnané uchazeče v evidenci ÚP. Tento nástroj umožňuje 

vytvořit časově omezenou právní příležitost, na kterou zaměstnavatel přijme uchazeče 

o zaměstnání na základě dohody s ÚP ČR a získá na ni finanční příspěvek. Příjemcem 

příspěvku mohou být právnické či fyzické osoby, které podnikají na území ČR, dále obce, 

kraje, státní nebo obecně prospěšné instituce. Příspěvek může být poskytován až do výše 

skutečně vynaložených mzdových nákladů, včetně zdravotního a sociálního pojistného. 

Maximální výše příspěvku je až 15 000 Kč měsíčně, dle informací KP ÚP v Příbrami se 

jedná nejčastěji o částku 9 000 Kč měsíčně. Finanční příspěvek může být poskytován 

nejdéle na dobu 24 po sobě jdoucích měsíců, většinou se však jedná o období 12 měsíců. 

Jedná se především o méně kvalifikovaná pracovní místa, která mají za úkol hlavně 

motivovat dlouhodobě nezaměstnané k návratu na pracovní trh, prostřednictvím 

obnovení jejich pracovních návyků. Například v rámci údržby veřejných prostranství či 

údržby veřejných budov anebo jiné obdobné činnosti, které jsou vykonávané ve prospěch 

obcí nebo jiných obecně prospěšných institucí. Patří sem rovněž pomocné práce ve 

školách, v oblasti charity či v sociální oblasti [Iva Kubová, KP ÚP v Příbrami – 

rozhovor]. Přehled počtu VPP financovaných z národních zdrojů a ESF v kraji je uveden 

v tabulce 9 i s celkovými počty VPP za kalendářní rok. Je zřejmé, že využití VPP klesá, 

což je způsobeno poklesem počtu nezaměstnaných osob v kraji. 

Tabulka 9: Přehled počtu vytvořených VPP ve Středočeském kraji 

 2014 2015 2016 2017 

VPP 410 33 556 1176 

VPP financovaná z ESF 1762 3117 1370 536 

Celkem 2172 3150 1926 1712 

Zdroj: KP ÚP v Příbrami 2018a 
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 Při realizaci VPP se pracovníci KP ÚP v Příbrami setkávají s problémem 

zacyklení, kdy například starostové měst nechtějí na VPP přijímat nové pracovníky, které 

by musel někdo zaučovat, ale žádají o výjimky, aby mohli již ověřené pracovníky na VPP 

zaměstnat opakovaně, což jde proti základnímu principu tohoto nástroje tak, jak byl 

navržený a jak je podporovaný z centrální úrovně. 

„Obce to chápou jako lidi zdarma, na které dostanou peníze. Ale nevědí, co je 

filosofií celého toho konceptu, protože jim ho ÚP ČR nevysvětlil. Že se na tom mají 

spolupodílet a že výsledkem je umístění na běžný trh práce, a ne si tam nechat ty lidi na 

pořád. Ale to si myslím, že je problém ÚP, protože on má se všemi, kdo čerpají podporu 

takhle pracovat a má jim třeba nabízet i další podporu v tom, aby to mohli dělat kvalitně. 

A ne že jim dají peníze, smlouvu a konec. A pak se třeba licituje o každého člověka zvlášť 

– necháte mi ho, nenecháte mi ho. Ale ty obce využívají situace tak, jak byla nastavena.“ 

[Bc. Markéta Dvořáková, DiS., MAS Brdy Vltava  - rozhovor]. 

 Markéta Dvořáková z MAS Brdy Vltava vidí problém v celém nastavení systému 

VPP, jelikož je jedinec zaměstnán jen na krátkou dobu a poté je propuštěn. Pokud se 

s daným člověkem intenzivně nepracuje delší dobu, aby mohl směřovat zpět na trh práce, 

je celý tento proces zacyklený a nemá východisko. VPP jsou nastavené tak, že s daným 

jedincem musíte ukončit spolupráci, ať je či není připraven jít na volný pracovní trh. Není 

zde prostor pro individuální práci s klientem, který je sice zaměstnán na VPP, ale stále 

má nějaký nevyřešený problém, díky kterému je na volném pracovním trhu 

nezaměstnatelný. Je potřeba určit míru podpory u každého člověka individuálně, naučit 

ho dodržovat pracovní dobu, něco ho naučit, poskytnout mu například rekvalifikaci, 

ale v této fázi je již potřeba komunikovat s potenciálním zaměstnavatelem, který by 

tohoto jedince zaměstnal. Cílem musí být umístění na běžný pracovní trh, protože jinak 

se daný jedinec nikam neposune a neuvolní místo dalším, kteří potřebují primární 

podporu. 

7.2.1.2 Společensky účelné pracovní místo 

SÚPM je dalším nástrojem, který slouží k podpoře tvorby pracovních míst. ÚP ČR může 

poskytnout žadatelům z řad zaměstnavatelů příspěvek na vytvoření nebo vyhrazení 

SÚPM pro osoby s méně závažnými nevýhodami směrem k trhu práce. Jedná se například 

o uchazeče s nedostatkem pracovních zkušeností, starší osoby nebo ženy vracející se zpět 
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na trh práce po mateřské či rodičovské dovolené. SÚPM tak přispívají k dlouhodobějšímu 

pracovnímu uplatnění. Příspěvek na SÚPM vyhrazené může být dle zákona 

o zaměstnanosti poskytován maximálně 12 měsíců a je poskytován až do výše skutečně 

vynaložených mzdových nákladů jako je tomu u VPP. Pokud zaměstnavatel zřizuje nové 

SÚPM a plánuje na něj přijmout jedince z evidence ÚP ČR, může získat jednorázový 

příspěvek, ale musí nově zřízené SÚPM udržet obsazené nejméně jeden rok. Nejčastěji 

jsou SÚPM na pozice servírky, prodavačky, administrativního či technického pracovníka. 

SÚPM je i pracovní místo, které zřídil sám pro sebe uchazeč o zaměstnání za účelem 

výkonu samotné výdělečné činnosti. V tomto případě musí být poskytnutý příspěvek 

využit na koupi předmětů, které mají přímou souvislost s nově vzniklým pracovním 

místem a předmětem podnikání, jedná se například o nářadí či stroje. V případě, že daná 

osoba skončí s podnikáním dříve než po uplynutí jednoho roku od schválení SÚPM, musí 

příspěvek vrátit. Často je také příspěvek na SÚPM zneužíván, tím způsobem, že 

zaměstnavatel, který zaměstnává pracovníka v rámci dohody mimo pracovní poměr 

(DPP/DPČ) zažádá o zřízení SÚPM na tuto osobu, kterou již zaměstnával a která již měla 

zřízeno pracovní místo. Tento postup také není v souladu s konceptem SÚPM [Iva 

Kubová, KP ÚP v Příbrami – rozhovor].  

„SÚPM je z nástrojů APZ nejúčinnější a vede často k dlouhodobému uplatnění 

uchazečů z evidence ÚP ČR.“ [ibid.]. 

 V tabulce 10 je přehled počtu SÚPM v kraji za jednotlivé kalendářní roky, 

z celkového počtu je zřejmé, že se za poslední roky výrazně snižoval počet nově 

zřízených SÚPM, což je způsobené tím, že se snižoval podíl nezaměstnaných osob 

v kraji. 

Tabulka 10: Přehled počtu vytvořených SÚPM ve Středočeském kraji 

 2014 2015 2016 2017 

SÚPM 389 115 475 523 

SÚPM financovaná z ESF 3469 3471 1810 744 

SÚPM – samostatně výdělečná činnost 138 180 183 111 

Celkem 3996 3766 2468 1378 

Zdroj: KP ÚP v Příbrami 2018a 
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7.2.1.3 Sdílená pracovní četa 

Sdílená pracovní četa je nástroj, který si vytvořila MAS Brdy Vltava na svém území 

v reakci na problém s dlouhodobou nezaměstnaností a s ohledem na vyšší podíl 

nezaměstnanosti v této oblasti. Oblast zaměstnanosti je pro tuto organizaci jednou 

z prioritních oblastí. Koncept sdílené pracovní čety cílí na osoby, u nichž se kumulují 

sociální handicapy, jako je nízká kvalifikace, vazba na azylový dům nebo problémy se 

závislostí na alkoholu, drogách nebo gamblingu. V reakci na tyto problémy byl vytvořen 

soubor aktivit zahrnující vzdělávání a motivační aktivity, aby se vyzkoušelo, zda jsou 

osoby, se kterými byla navázána v rámci pracovní čety spolupráce, schopny docházet na 

pravidelné akce a jsou rovněž schopny dodržovat nastavený režim. Těm, kteří se 

osvědčili, následně byly nabídnuty rekvalifikační kurzy – zahradnické kurzy pro ženy 

a kurzy práce s křovinořezem a pilami pro muže. Tohle se projevilo zase jako další síto 

a následně byli vybráni jedinci, kterým byla nabídnuta placená pracovní místa v rámci 

pracovní čety, která se starala o veřejná prostranství členských obcí, které MAS sdružuje. 

Obce si dávají požadavek, co je třeba zajistit a následně tam přijede pracovní četa a ta 

danou činnost vykoná. Sdílená pracovní četa tímto způsobem funguje již čtvrtým rokem 

[Bc. Markéta Dvořáková, DiS., MAS Brdy Vltava  - rozhovor]. 

 V počáteční fázi projektu MAS získala i finanční prostředky na širší podporu 

svých pracovníků, takže jim v rámci odborného sociálního poradenství pomáhali řešit 

problémy se závislostmi, atp. V současné době pracovní četa funguje v režimu VPP tak, 

že MAS získává finanční příspěvek od KP ÚP v Příbrami na mzdy pracovníků a zbytek 

musí přispívat obce, které služby sdílené pracovní čety využívají. V tomto režimu tak 

nezbývá tolik prostoru pro práci s danou cílovou skupinou, ale i tak je MAS schopna 

zaktivizovat i hodně problematické dlouhodobě nezaměstnané osoby. V pracovní četě 

mají dlouhodobě nezaměstnaní pozvolnější náběh do pracovního procesu a pracovníci 

MAS tolerují i počáteční výpadky. V současné době, kdy je nízký podíl nezaměstnanosti 

a je v evidenci ÚP ČR méně klientů, tak je větší prostor pro aktivizaci dlouhodobě 

nezaměstnaných, protože pořád se jedná o nevyužitou pracovní sílu a zaměstnavatelé 

potřebují osoby s pracovními návyky a poté jedince už dle své potřeby zaučí. 

„Daný člověk si tady odžil něco, co by mu běžný zaměstnavatel netoleroval 

a posunulo ho to někam dál.  Potom už je schopen se srovnat a najít si nechráněné 
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zaměstnání na běžném pracovním trhu. Tohle je takový největší přínos v tom konceptu, 

který máme nastavený. Takže je to takové pozvolnější a my počítáme s tím, že ti lidé mají 

problémy, protože kdyby je neměli, tak u nás nebudou.“ [ibid.]. 

Sdílená pracovní četa je mezi obcemi v regionu MAS Brdy Vltava vnímána jako 

dobrá služba, jelikož si MAS zakládá na kvalitně odvedené práci a trvá na pracovním 

výkonu svých zaměstnanců. Tím, že zaměstnanci vidí výsledek své práce a pracují ve 

více lokalitách, tak jim odvedená práce dává smysl. Pro obce je sdílená pracovní četa 

výhodná, protože zaměstnávat vlastní četu by se malým obcím nevyplatilo a v rámci 

sdílené pracovní čety je zaměstnáno více lidí. Nicméně větší obce nad 1 000 obyvatel po 

dobrých zkušenostech se sdílenou pracovní četou zakládají v některých případech vlastní 

čety pracovníků a vytváří tak nová pracovní místa pro své občany. Sdílená pracovní četa 

MAS Brdy Vltava je vnímána jako dobrá praxe i mezi ostatními MAS v ČR a některé 

MAS se na ně obrací a tento koncept přejímají dál. Dále inovují například rozšiřováním 

portfolia vykonávaných prací. Jedná se tak o nástroj, který ve venkovském prostředí může 

dobře fungovat. 

7.2.1.4 Rekvalifikace 

Rekvalifikace umožňuje získání nové kvalifikace nebo zvýšení či prohloubení stávající 

kvalifikace jedince. Rekvalifikací se rozumí i získání kvalifikace osoby, která žádnou 

kvalifikaci doposud nezískala. Rekvalifikace je zajištěna ÚP ČR na základě dohody mezi 

ním a uchazečem o zaměstnání v momentě, kdy je to nezbytné pro uplatnění zájemce 

o zaměstnání na trhu práce. Rekvalifikace může probíhat dvojím způsobem, buď si 

zájemce zvolí rekvalifikační akreditovaný kurz sám a ÚP ČR mu ho po úspěšném 

absolvování uhradí (zvolená rekvalifikace) nebo si zájemce vybere z nabídky 

rekvalifikačních kurzů, které zajišťuje ÚP ČR na základě veřejných zakázek, KP ÚP 

v Příbrami tak zajišťuje rekvalifikační kurzy pro zájemce z celého kraje [Iva Kubová, KP 

ÚP v Příbrami – rozhovor]. 

 Nejčastěji využívanými rekvalifikačními kurzy ve Středočeském kraji je kurz 

účetnictví dále je často využívaný strážný, řidič, chůva pro děti do zahájení školní 

docházky či pracovník v sociálních službách. Novým trendem je rekvalifikace osob 

s vysokoškolským vzděláním, kteří využívají často manažerské kurzy nebo kurzy 

koučinku. Nezájem je naopak o rekvalifikace v technické oblasti přesto, že je na trhu 
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práce o tyto kvalifikace největší zájem. Vzniká tak disproporce mezi tím, co zájemci 

o rekvalifikace chtějí a tím, o co je na pracovním trhu zájem [ibid.]. V tabulce 11 je 

přehled počtu podpořených uchazečů o rekvalifikaci, kde je zřejmý velký pokles 

uchazečů, což je způsobeno poklesem počtu uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP ČR. 

Z počtu uchazečů o zvolenou rekvalifikaci je vidět velký zájem o tuto služby. Přehled 

počtu rekvalifikací zahrnuje rekvalifikace financované jak z národního rozpočtu, tak 

i z ESF. 

Tabulka 11: Přehled počtu rekvalifikací ve Středočeském kraji 

 2014 2015 2016 2017 

Podpoření uchazeči o rekvalifikaci 2886 2004 1517 1210 

Podpoření uchazeči o zvolenou 

rekvalifikaci 
1106 1439 769 689 

Zdroj: KP ÚP v Příbrami 2018a 

Rekvalifikace je tak považovaná za účelnou v případě, že se uchazeč rozhodne 

pro kvalifikaci, o kterou je na pracovní trhu zájem nebo se do budoucna počítá se vznikem 

nových pracovních míst v daném oboru. Dále také pokud se zaměstnavatel zaváže 

k přijetí daného uchazeče o zaměstnaní po dokončení rekvalifikačního kurzu. Nezbytné 

je rovněž, aby uchazeč splňoval vstupní předpoklady pro daný kurz a též i zdravotní či 

psychickou způsobilost. Důležitá je taktéž aktivní spolupráce uchazeče s ÚP ČR při 

zprostředkování zaměstnání. V ideálním případě by ÚP ČR měl spolupracovat i s obcemi 

a zaměstnavateli v regionu při plánování kurzů [Agentura pro sociální začleňování 2012]. 

7.2.1.5 Regionální individuální projekty 

Na území Středočeského kraje je realizováno v rámci regionální podpory zaměstnanosti 

pět RIP (viz tabulka 12), které probíhají ve všech 12 okresech kraje. Tyto projekty jsou 

cílené na uchazeče o zaměstnání v evidenci ÚP ČR a jejich hlavním cílem je zvýšení 

zaměstnatelnosti osob za účelem nalezení trvalého zaměstnání. 
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Tabulka 12: Regionální individuální projekty realizované ve Středočeském kraji 

Název projektu Cílová skupina Rozpočet 
Trvání 

projektu 

Záruky pro mladé 

ve Středočeském 

kraji 

Uchazeči o zaměstnání mladší 30 

let, kteří nejsou v zaměstnání, ve 

vzdělávání nebo profesní 

přípravě, dále kteří jsou 

nezaměstnaní nebo neaktivní 

(včetně dlouhodobě 

nezaměstnaných). 

129 588 845 Kč 
1.1.2016-

31.12.2018 

Generační tandem – 

podpora generační 

výměny ve 

Středočeském kraji 

II 

Uchazeči o zaměstnání do 30 let 

věku, kteří mají pracovní 

zkušenosti v trvání 

maximálně 3 let + zájemci o 

zaměstnání – stávající 

zaměstnanci, kterým vznikne 

nárok na starobní důchod v 

období 36 měsíců a méně, a kteří 

jsou zároveň ohroženi ztrátou 

zaměstnání. 

38 000 000 Kč 
1.1.2016-

30.6.2023 

Začínáme po 50 ve 

Středočeském kraji 

II 

Uchazeči o zaměstnání starší 

50 let. 
38 000 000 Kč 

1.1.2016-

31.12.2019 

Šance pro 

zdravotně postižené 

ve Středočeském 

kraji 

Uchazeči o zaměstnání, kteří 

jsou OZP, OZZ, se zdravotním 

omezením. 

37 999 200 Kč 
2.1.2016-

31.12.2019 

Směr – práce ve 

Středočeském kraji 

II 

Uchazeči o zaměstnání vedení v 

evidenci ÚP ČR nepřetržitě déle 

než 5 měsíců. 

39 841 581 Kč 
1.1.2016- 

31.10.2019 

Zdroj: Informace KP ÚP v Příbrami 
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 Co se týče realizace jednotlivých RIP, u projektu Záruky pro mladé ve 

Středočeském kraji k 28. 2. 2018 probíhaly aktivity zahrnující výběr jednotlivých 

uchazečů, poradenství, motivační kurzy, odborné praxe a práce na zkoušku. Od počátku 

se do projektu zapojilo celkem 554 nezaměstnaných do 29 let, podpořeno bylo 443 osob 

SÚPM v rámci odborné praxe a 13 osob SÚPM v rámci práce na zkoušku a také byly 

poskytnuty čtyři rekvalifikace. Přičemž práce na zkoušku představuje krátkodobou 

pracovní příležitost v rozsahu max. 0,5 úvazku na tři měsíce a odborná praxe zahrnuje 

zaměstnání v podobě SÚPM až na 12 měsíců s příspěvkem až 18 000 Kč měsíčně [KP 

ÚP Příbram 2018b].  

Z rozhovoru s projektovou manažerkou projektu Ing. Lucií Havlinovou 

vyplynulo, že projekt je velmi úspěšný, jelikož zaměstnavatelé v kraji nechtějí 

zaměstnávat čerstvé absolventy škol. Nicméně, když na daného absolventa dostane 

zaměstnavatel příspěvek, tak mu dá šanci a postupem času si z něj „vychová“ 

spolehlivého zaměstnance, kterého si po skončení příspěvků ponechá. O příznivém 

dopadu projektu vypovídá i to, že projekt Záruky pro mladé ve Středočeském kraji 

navazuje na již realizovaný projekt Odborné praxe pro mladé ve Středočeském kraji, který 

byl v minulém programovém období financován z Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost (OP LZZ) a během kterého bylo úspěšně podpořeno 627 osob [Ing. Lucie 

Havlinová, KP ÚP v Příbrami – rozhovor]. 

Další projekt Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském 

kraji II se zaměřuje na zajištění generační výměny a podpory mezigenerační solidarity na 

pracovním trhu, k 1. 2. 2018 bylo vytvořeno 54 generačních tandemů a celkem podpořeno 

113 osob. Aktivity projektu do této doby zahrnovaly výběr účastníků projektu, 

poradenství, rekvalifikace a vytváření SÚPM. Finanční podpora je u tohoto projektu 

mířena jak na uchazeče umístěného na pracovní místo, tak i na školitele, tedy stávajícího 

zaměstnance firmy. Na začátku února 2018 byla prodloužena doba realizace tohoto 

projektu až do 30. 6. 2023 [KP ÚP Příbram 2018c]. 

Hlavním cílem projektu je zvýšit jistotu starších zaměstnanců prostřednictvím 

mezigeneračního přenosu zkušeností směrem k mladším zaměstnancům bez pracovních 

zkušeností (absolventům). Úspěšnost projektu je dle projektové manažerky vysoká, 

celkově 60-70 % účastníků projektu zůstává na daném pracovním místě i po skončení 
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dotací na dané pracovní místo a pracovnice KP ÚP v Příbrami mají od účastníků projektu 

pozitivní zpětnou vazbu. Tento projekt rovněž navazuje na úspěšně realizovaný projekt 

Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji I, který byl 

podpořen z OP LZZ a během něhož bylo podpořeno 141 osob. Tento projekt byl 

realizován v minulém programovém období jako pilotní v rámci Středočeského, 

Karlovarského a Olomouckého kraje a na základě pozitivní zpětné vazby byl realizován 

opětovně. Nicméně dle slov manažerky projektu je často velmi složité sladit uchazeče 

o pracovní místo evidované na ÚP ČR s kritérii zaměstnavatelů na nového pracovníka 

a dále i s požadavky stávajícího zaměstnance, jelikož tito zaměstnanci v některých 

případech odmítají spolupracovat při zaškolování nového pracovníka. Problémem je 

i nedostatek technicky zaměřených uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP ČR, 

o které mají zaměstnavatelé největší zájem [Ing. Hana Himmelová, KP ÚP v Příbrami – 

rozhovor]. 

U zbylých třech projektů – Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II, Šance pro 

zdravotně postižené ve Středočeském kraji a Směr – práce ve Středočeském kraji II byla 

zpožděna jejich realizace, kvůli jejich přepracování a změny způsobu jejich realizace. 

V původním plánu měly být projekty realizovány skrze dodavatele, ale po počátečních 

problémech realizuje tento projekt KP ÚP v Příbrami vlastními silami. Vlivem této 

změny, kterou muselo schvalovat MPSV, byly všechny aktivity těchto projektů zpožděny. 

7.2.1.6 Sociální podnikání obcí 

Sociální podnikání je relativně nový nástroj, který se v českém prostředí rozvíjí a zatím 

není legislativně ukotven. Umožňuje obcím vytvořit udržitelná pracovní místa pro 

občany, a to s ohledem na velikost obce a poptávku v místním regionu. Sociální 

podnikání se obecně příliš neliší od běžného podnikání, cílem je vytvářet zisk a velmi 

záleží na kvalitním podnikatelském plánu a jeho realizaci. Nicméně odlišné je tím, jak 

podnikatel pracuje se ziskem a kdo má z jeho činnosti prospěch. U sociálního podnikání 

mají z dané podnikatelské činnosti prospěch i jiné osoby, než jen daný podnikatel. 

Příkladem může být sociální podnik, který zaměstnává osoby se zdravotním postižením 

nebo osoby dlouhodobě nezaměstnané. Sociální podnik tak může těmto osobám 

nabídnout odpovídající pracovní podmínky a přizpůsobit se jejich pracovnímu tempu 

nebo zajistit jejich podporu prostřednictvím dalšího pracovníka, což jsou podmínky, které 

by běžný podnikatel poskytnout nemohl. Odlišný je také způsob, jak se nakládá 
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s případným ziskem, jelikož sociální podnik dává velkou část ze svého zisku zpět do 

svého rozvoje a k podpoře svých zaměstnanců, což se u běžných podnikatelů nemusí být 

obvyklé. Sociální podnik stojí na třech základních pilířích – sociálním, ekonomickém 

a místním prospěchu. V sociální podniku lze najít dva typy pracovních míst – trvalá 

pracovní místa a tranzitní, která lze chápat jako tréninková pracoviště pro osoby 

znevýhodněné na trhu práce, které zde mohou získat pracovní návyky a dovednosti 

a připravit se tak na volný trh práce. Sociální podnik tak představuje jeden ze stupňů 

prostupného zaměstnání [Koppitz 2013; Agentura pro sociální začleňování 2012]. 

 Dle podkladu pro koncepci politiky Vlády ČR vůči nestátním neziskovým 

organizacím (NNO) v oblasti sociálního podnikání bylo k říjnu 2014 ve Středočeském 

kraji 21 sociálních podniků [Vyskočil 2014]. Sociální podniky se zaměřují zejména na 

zahradnické služby, úklidové práce a údržbu nemovitostí, textilní služby, 

dřevozpracování, výrobu obalů a balící činnost, činnosti v pohostinství, potravinářskou 

výrobu a vzdělávání.  

„Co se týče sociálního podnikání, tam se hodně snažíme motivovat a podporovat 

a rovněž spolupracujeme s oddělením MPSV, které má tým odborných konzultantů na tuto 

problematiku.“ [Mgr. Ing. Jana Juřicová, Agentura pro sociální začleňování – rozhovor]. 

Konkrétním příkladem fungujícího sociálního podnikání je obec Kutná Hora, 

která podporuje rozvoj sociální firmy Eko-ano, s.r.o., která vznikla v roce 2010. Firma 

pro město zajišťuje sečení zeleně, zpracování dřeva a úklid města. Firmu financuje město 

skrze dceřinou společnost (Technické služby). Podnik dále čerpá dotace z EU na provoz 

a příspěvek od ÚP ČR na pracovní místa. Ročně je v podniku zaměstnáno 15 

nezaměstnaných osob a firma se snaží pomáhat především nezaměstnaným Romům 

a osobám starších 50 let [Koppitz 2013].  

Dalším příkladem fungujícího sociálního podniku je firma Social Trade v Kolíně, 

která však společně s neziskovou organizací Prostor plus vytvořila systém prostupného 

zaměstnání. Prostor plus realizuje kolektiv lidí na VPP a tito lidé pak mají perspektivu 

kariérního růstu do sociálního podniku Social Trade, který tvoří další stupeň prostupného 

zaměstnání. Vidina prostupu osoby na VPP motivuje, jelikož si v rámci sociálního 

podniku vydělají více peněz a vykonávají i zajímavější pracovní činnosti, než jen úklid 

chodníků a komunikací. Do budoucna pak zaměstnanci sociálního podniku mají vidinu 
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pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce, jelikož se tímto způsobem zaktivizují 

a zvýší se jejich zaměstnatelnost [Mgr. Ing. Jana Juřicová, Agentura pro sociální 

začleňování – rozhovor]. 

Agentura pro sociální začleňování organizuje pro zájemce o sociální podnikání 

i exkurze do sociálních podniků. Pokud někdo uvažuje o založení sociálního podniku 

a potřebuje vědět, jak začít, jak celý proces probíhá nebo třeba pokud chtějí založit 

sociální podnik města, tak je důležité tento krok správně argumentovat voličům.  

„Sociální podnik, který je částečně založen městem, které má 30% podíl a zároveň 

toto město vypisovalo veřejnou zakázku, kterou se shodou okolností podařilo sociálnímu 

podniku získat. Takže to zase hodně motivovalo jiné město k založení sociálního podniku, 

jelikož vidí, jak to reálně udělat, jak založit sociální podnik a jak ho podpořit tou veřejnou 

zakázkou. Tak že oni nejvíce potřebují ty praktické věci. I je dobré přímo zvát podnikatele, 

aby tam přijeli říct, jak ten sociální podnik vést a řídit, než nějaké obecné informace.“ 

[ibid.]. 

7.2.2 Věcné nástroje 

Věcné nástroje zahrnují poskytování hmotných statků nebo poskytování různých služeb, 

poradenství či zprostředkovní kontaktů. Významné jsou v rámci této skupiny nástroje 

sloužící k rozvoji infrastruktury. 

7.2.2.1 Pracovní poradenství 

Dle zákona o zaměstnanosti je pracovní poradenství bráno jako součást zprostředkování 

zaměstnání. Poradenskou činnost realizuje v kraji KP ÚP v Příbrami a jeho kontaktní 

pracoviště. Pracovní poradenství je zaměřeno jak na fyzické osoby, u kterých je zaměřeno 

na jejich kvalifikační předpoklady pro volbu povolání, zprostředkování vhodného 

zaměstnání při využití vhodných nástrojů APZ a sestavování individuálních pracovních 

plánů – pro osoby obtížně zaměstnatelné. Tak v případě poradenství pro zaměstnavatele 

je zaměřeno na pomoc při hledání zaměstnanců. V rámci informační činnosti KP ÚP 

v Příbrami sděluje informace o volných pracovních silách a pracovních místech v kraji. 

Zvláštním druhem poradenství jsou tzv. Job cluby, což jsou poradenské programy, jejichž 

cílem je především motivace a aktivizace účastníků k uplatnění na pracovním trhu. 

Účastník Job clubu získá lepší orientaci na pracovním trhu, zlepší si sebeprezentaci 
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a posílí si své sebevědomí. Job cluby probíhají v malých skupinách formou opakovaných 

skupinových setkání [Agentura pro sociální začleňování 2012; Iva Kubová, KP ÚP 

v Příbrami – rozhovor]. 

 „Je hodně aktivit jako jsou job cluby a pomoc se sestavením životopisů atd. a co 

my máme zpětnou vazbu od klientů, tak jim o těchto možnostech nikdo na ÚP ČR neřekl. 

Buď to ty pracovnice ÚP ČR sami nevědí, tedy problém s informovaností nebo jim to 

nepřijde důležité a těm uchazečům to sami nenabízejí, takže my máme z toho dojem velké 

roztříštěnosti jednotlivých intervencí a nikdo se nezabývá tím, zda to reálně funguje a zda 

je to využívané.“ [Bc. Markéta Dvořáková, DiS., MAS Brdy Vltava  - rozhovor]. 

 Pracovní poradenství je velmi široký pojem a může mít podobu vzdělávacích 

a motivačních programů, zprostředkování práce nebo komunikace mezi klientem 

a potenciálním zaměstnavatelem. V rámci poradenství může být klient zapojen do praxí, 

exkurzí, prací na zkoušku nebo absolvovat kariérní poradenství. Nicméně by poradenství 

vždy mělo primárně vycházet z konkrétní situace daného klienta, kterému by měl být 

sestaven individuální plán. Pracovní poradenství by tak mělo být komplexní službou pro 

klienty a v případě potřeby by mělo být provázáno i s dluhovým poradenstvím, jelikož 

zadlužení je pro mnoho klientů velkou překážkou pro získání zaměstnání [ibid.].  

„Mnoho lidí, kteří v současnosti jsou na ÚP ČR je v exekucích a je zde 

nedosažitelnost osobního bankrotu, a to je zablokuje, protože nemají motivaci. Když 

začnou pracovat, tak jim najednou klesne příjem oproti tomu, když jsou na podpoře nebo 

na dávkách hmotné nouze, najednou se jim rozkolísá rodinná finanční situace, tak že pro 

ně je lepší nechat si to stabilní, co mají tu jistotu, než jít do něčeho, kde nemají 

perspektivu, že by to třeba za 5 nebo 10 let splatili a pak by měli klid a mohli by například 

jet na dovolenou nebo tak něco. Takže se jim pracovat nevyplatí.“ [Mgr. Ing. Jana 

Juřicová, Agentura pro sociální začleňování – rozhovor]. 

7.2.2.2 Burzy práce 

Burzy práce jsou nástrojem, který realizuje KHK Střední Čechy ve spolupráci s pobočkou 

ÚP ČR v dané lokalitě a Středočeským krajem. Burzy práce probíhají několikrát do roka 

v okresních městech Středočeského kraje. Na burzách práce nabízejí pracovní příležitosti 

zejména firmy se sídlem v dané lokalitě. Firmy mají zájem především o technicky zaměřené 

pracovníky, ale nabídka je velmi široká, a tak zde najdou uplatnění i netechnicky zaměření 
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uchazeči o zaměstnání. Na burzy práce jsou zvány i střední školy, které na tyto akce chodí se 

studenty posledního ročníku studia, což je pro studenty příležitost, jak si najít budoucí 

zaměstnání nebo se případně jen zorientovat v nabídce pracovních příležitostí v místní 

lokalitě. V rámci burz práce jsou realizovány i praktické přednášky zaměřené například na 

tvorbu životopisu, přípravu na pracovní pohovor nebo povinnosti absolventů po ukončení 

školní docházky. Na akci má své zastoupení i tamní pracoviště ÚP ČR, které zde vždy 

poskytuje poradenství, jak pro nezaměstnané, tak pro firmy, které informuje o podpoře na 

nově vzniklá pracovní místa či o dalších projektech, které realizuje. Burz práce se účastní i 

zaměstnaní lidé, kteří se informují o nabídce práce v regionu a zjišťují, jaké se jim nabízí 

možnosti u jiných zaměstnavatelů, pro případnou změnu zaměstnavatele. Velkou výhodou 

burz práce je osobní propojení uchazečů o zaměstnání z regionu a tamních zaměstnavatelů. 

Spolupráci s firmami zde rovněž navazují i zástupci středních škol, které se společně se svými 

studenty akce účastní. Aktuálně je mezi firmami o spolupráci se středními školami velký 

zájem [Ing. Taťána Veselá, KHK Střední Čechy – rozhovor]. 

7.2.2.3 Infrastruktura 

Rozvinutá infrastruktura je základním předpokladem pro rozvoj každého regionu a má 

nepřímý vliv na podporu zaměstnanosti v něm. Infrastruktura patří mezi věcné nástroje, 

kterými stát, kraje a obce májí možnost podporovat zaměstnanost a pozitivně ovlivnit 

příliv investic do daného území. 

• Dopravní infrastruktura 

Středočeský kraj má velmi výhodné napojení na ostatní regiony ČR díky své poloze ve 

středu země, potažmo i ve středu Evropy. Přes území Středočeského kraje se sbíhá 

dálniční síť do hlavního města, což s sebou přináší velké zatížení kraje nákladní dopravou 

a způsobuje to přetěžování silničních komunikací kraje a jejich špatnou kvalitu na což 

doplácejí občané kraje. Do budoucna je naplánována dostavba čtyř dálničních úseků (viz 

obrázek 17), aby bylo dokončeno napojení kraje, což přispěje k efektivnější a rychlejší 

dopravě i periferních oblastech okraje. To by mohlo zvýšit potenciál těchto území pro 

příliv investic a podpořit tak zaměstnanost v těchto oblastech. Středočeský kraj má díky 

své poloze i napojení na mezinárodní letiště Václava Havla a na jeho území jsou i čtyři 

železniční koridory. 
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Obrázek 17: Dopravní infrastruktura Středočeského kraje 

 

Zdroj: Jovanovič, Nemeškal, Říha a kol. 2017: 9 

• Inovační infrastruktura 

Ve Středočeském kraji existuje řada subjektů, které v rámci svých služeb podporují 

rozvoj přízného podnikatelského prostředí prostřednictvím moderních technologií 

a inovací. Jedná se o vědecko-technické parky, podnikatelské inkubátory, centra transferu 

technologií nebo technická centra, konkrétně například Strojírenský vědecko-technický 

park Buštěhrad, Prague Innovation Centre nebo Podnikatelský inkubátor Nymburk. 

V rámci těchto subjektů je poskytována podpora pro nově vznikající projekty a inovace 

a jejich následný transfer do praxe. Poskytují rovněž zázemí, podporu a asistenci pro nově 

vznikající podnikatelské subjekty a zprostředkovávají spolupráci s výzkumnými 

organizacemi. V poslední době roste ve Středočeském kraji kapacita veřejných 

výzkumných subjektů, a to především prostřednictvím nových výzkumných center, která 

v kraji vznikla. Aktuálně tak dochází k propojení výzkumných projektů a průmyslových 

podniků [Jovanovič, Nemeškal, Říha a kol. 2017]. 
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7.2.2.4 Dětské skupiny 

Dětské skupiny jsou poměrně novým nástrojem, jelikož zákon o dětských skupinách 

(č.247/2014 Sb.) nabyl účinnosti 29. 11. 2014 a první dětské skupiny začaly vznikat 

v roce 2015. Metodickou záštitu nad dětskými skupinami má na starost projekt Podpora 

implementace dětských skupin MPSV, který je financován z OPZ v rámci podpory 

zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Dětská skupina je zařízením, které pravidelně 

pečuje o děti ve věku od jednoho roku až do zahájení školní docházky. V dětské skupině 

může být maximálně 24 dětí, nicméně vznikají především menší skupiny do 12 dětí. 

O děti pečují kvalifikované pečující osoby s tím, že na každých šest dětí připadá 

minimálně jedna pečující osoba, tak že se jedná o menší kolektivy ve srovnání 

s Mateřskými školami (MŠ). Vybudování dětské skupiny je snazší oproti MŠ, tak že je 

tato služba pro rodiče malých dětí lépe dostupná i z hlediska otevírací doby, kterou může 

skupina přizpůsobit potřebám rodičů. Výhodou je rovněž možnost přihlašování dětí do 

skupin v průběhu celého roku [Mgr. Anna Jeřábková, MPSV Podpora implementace 

dětských skupin – rozhovor]. 

Provozovatelem dětských skupiny mohou být zaměstnavatelé, obce a kraje, NNO 

nebo například vysoké školy. Dětské skupiny jsou tak často benefitem, který poskytují 

zaměstnavatelé svým zaměstnancům a podporují tak jejich dřívější návrat do pracovního 

procesu a harmonizaci pracovního a rodinného života. Dětské skupiny často provozují 

nemocnice, jelikož v současné době je nedostatek zdravotnického personálu a provoz 

dětské skupiny může být zajištěn i o víkendech a otevírací doba může být flexibilní dle 

potřeby zaměstnanců. Obce touto cestou řeší nedostatek míst v předškolních zařízeních 

pro děti svých občanů, jelikož zřízení malé dětské skupiny není příliš náročné. Dětské 

skupiny tak jsou flexibilním zařízením péče o děti. Na vybudování a provoz dětských 

skupin již bylo vypsáno pět dotačních výzev z ESF a k 1. 3. 2018 bylo evidováno na 

MPSV 573 dětských skupin z toho 123 zařízení ve Středočeském kraji s kapacitou pro 

1 485 dětí viz tabulka 13 [MPSV Evidence Dětských skupin].  Ve Středočeském kraji je 

pokrytí touto službou největší v porovnání s ostatními kraji ČR. Nejvíce skupin se nachází 

v okresech Praha-západ a Praha-východ, což je způsobeno zejména nedostatkem míst 

v předškolních zařízeních v těchto oblastech v důsledku masivní výstavby v územích 

přilehlých hlavnímu městu. 
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Tabulka 13: Dětské skupiny v okresech Středočeského kraje k 1. 3. 2018 

 

Zdroj: MPSV Evidence Dětských skupin  

 Ve Středočeském kraji pro své občany zřídilo dětskou skupinu doposud sedm obcí 

jedná se například o obec Větrušice, Ostředek, Paběnice, Křenek nebo město Rakovník. 

Z řad zaměstnavatelů skupinu pro své zaměstnance založila Oblastní nemocnice Kladno, 

Mladá Boleslav a Nemocnice Hořovice, dále například firmy AC Facility, s.r.o., UVR 

Mníšek pod Brdy, a.s. nebo Procyon Consulting s.r.o. Poskytovatelem služby jsou rovněž 

charity například Farní charita Starý Knín má založeny tři dětské skupiny. Zajímavé je 

také, že dětskou skupinu si zřídila i Mateřská škola Mělník nebo Základní škola 

a Mateřská škola Nehvizdy, tímto provozem tak tito poskytovatelé pokrývají péči 

o mladší děti, pro které často v MŠ nezbývá místo a suplují tak provoz jeslí [ibid.]. 

Přehled typů provozovatelů i s počty je v tabulce 14.  

Tabulka 14: Počet dětských skupin ve Středočeském kraji dle typu poskytovatele k 1. 3. 2018 

Typ poskytovatele Počet zřízených dětských skupin 

Obec 7 

Firma 7 

Charita 5 

Příspěvková organizace 5 

Občanské sdružení 1 

Obecně prospěšná společnost 14 

Spolek 77 

Ústav 7 

Zdroj: MPSV Evidence Dětských skupin  
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 Na základě těchto informací tak je zřejmé, že dětské skupiny jsou účinným nástrojem 

a v praxi plní svou funkci. Počet nových dětských skupin se ve Středočeském kraji neustále 

zvyšuje s tím, jak se zvyšuje poptávka po těchto zařízeních, jelikož dětské skupiny pomáhají 

rodičům slaďovat pracovní a rodinný život, což je v dnešní době pro mnoho rodičů problém. 

„V naší kultuře je práce a být zaměstnán nejvyšší hodnota a v současnosti je velké 

zaměření na výkon a ostatní aktivity člověka jako, že jsou lidé zaměřeni na péči o rodinu 

tak to není v současné době moc doceněné.“ [Mgr. Ing. Jana Juřicová, Agentura pro 

sociální začleňování – rozhovor]. 

7.2.3 Institucionální nástroje 

Podstatou institucionálních nástrojů je snaha vytvořit prostředí pro aktivity vedoucí k rozvoji 

regionu. Jedná se o různé formy spolupráce, regionální management či instituce zaměřené na 

rozvoj území. Příkladem je pakt zaměstnanosti, spolupráce v rámci lokálního partnerství či 

MAS, které jsou spojením subjektů z různých odvětví za účelem podpory rozvoje regionu 

(podrobněji v kapitole Místní akční skupiny). 

7.2.3.1 Lokální partnerství 

Lokální partnerství je nástroj založený na setkávání aktérů z různých organizací v pravidelných 

intervalech několikrát do roka. Nejčastěji se jedná o zástupce samosprávy, neziskového sektoru, 

státní správy a další aktéry angažované v procesu sociálního začleňování na daném území. 

Partneři společně vypracovávají strategické plány v dané oblasti a připravují projekty za účelem 

podpory sociálního začleňování. Tento nástroj je hlavním nástrojem Agentury pro sociální 

začleňování v problémových lokalitách. Ve Středočeském kraji agentura využila nástroj 

lokálního partnerství v šesti lokalitách. V lokalitě Mělník, Kutná Hora a Kralupy nad Vltavou 

již byla činnost agentury ukončena a aktuálně působí v lokalitě Kolín, Slaný a Příbram. Lokální 

partnerství funguje v praxi tak, že Agentura pro sociální začleňování uzavře s městem 

memorandum o spolupráci a následně je provedena vstupní analýza, na základě, které jsou 

definovány problémové oblasti, které je třeba řešit. V této době již v lokalitě funguje lokální 

konzultant, který v dané oblasti působí a svolává pracovní skupiny a ve spolupráci s ostatními 

aktéry vytváří strategický plán, kde jsou definovány problémy, které v oblasti jsou. Na tyto 

problémy jsou nastavena opatření, která jsou v následujících třech letech realizována se snahou 

eliminovat zjištěné problémy [Mgr. Ing. Jana Juřicová, Agentura pro sociální začleňování – 

rozhovor]. 
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„To lokální partnerství při té každodenní činnosti spočívá v tom, že se snažíme 

propojovat subjekty, často vidíme, že někde je určitá bariéra, kde neprobíhá spolupráce 

nebo komunikace dobře nebo jenom formálně, že dělají jen to, co musí, ale jedou si dál 

každý jen ve své agendě. Hlavní úloha lokálního partnerství je ta koordinovaná 

součinnost – propojování místních aktérů, ale i přinášení zkušeností odjinud i vzdělávání 

a koordinace nejen v rámci zaměstnanosti, ale i s přesahem na bydlení, na dluhy, na 

rodinnou politiku napříč všemi tématy, na bezpečnost, na zdraví. Je to hodně závislé na 

ochotě a aktivitě místních aktérů. Tam, kde se toho chytnou, tam je více méně naše role 

jen taková facilitační a tam, kde nemají velkou motivaci, tam to moc nefunguje.“ [ibid.]. 

Ve Středočeském kraji nástroj dobře funguje v Příbrami a v Kolíně. V lokalitě 

Příbram se připravují na odchod agentury z oblasti. Iniciativy se zde chopila paní 

místostarostka a ta oblast podpory zaměstnanosti prosazuje, což je velmi důležité. 

V Kolíně je zase hodně aktivní sociální podnik Social Trade. V lokalitě Slaný se 

spolupráce zablokovala na okresní úrovni. 

„…s městem Slaný, tam mám pocit, že Slaný trochu stojí ve stínu Kladna, tím, jak 

spadá pod okres Kladno, tak se některé věci zablokovaly na té okresní úrovni a měli pak 

svázané ruce v některých rozhodnutích. Takže někdy to město může být „špatnou praxí“ 

ale má své limity, že s něčím nehne, pokud ho někdo blokuje.“ [ibid.]. 

Lokální partnerství tak má klíčovou úlohu při propojování aktérů v problémových 

lokalitách Středočeského kraje, nicméně velmi záleží na ochotě a inciativě místních 

aktérů, zda se do spolupráce aktivně zapojí.  

7.2.3.2 Pakt zaměstnanosti 

Teritoriální pakt zaměstnanosti je institucionální nástroj, pomocí něhož Středočeský kraj 

podporuje rozvoj zaměstnanosti v regionu. Jeho hlavním cílem je snížení míry 

nezaměstnanosti v kraji a rovněž vytvoření flexibilního mechanismu, pomocí kterého by 

vzdělávací systém mohl reagovat na potřeby pracovního trhu. Pakt zaměstnanosti je 

dobrovolnou platformou, která se zabývá řešením problémů pracovního trhu, které jsou 

charakteristické pro podmínky konkrétního regionu. Tento nástroj tak může reagovat na 

specifické problémy, jež jsou s trhem práce spojené [Středočeský kraj – aktuality 2014]. 
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 Pro Středočeský kraj je pakt zaměstnanosti nástrojem, pomocí něhož může 

působit na problémové lokální trhy práce, které v kraji jsou. Vzhledem k velké rozloze 

kraje a velkým regionálním rozdílům mezi jednotlivými částmi kraje, je tento nástroj 

možným způsobem, jak na tyto problémy reagovat. V rámci paktu zaměstnanosti uzavřel 

Středočeský kraj dohodu o partnerství s KHK Střední Čechy a KP ÚP v Příbrami. Cílem 

paktu zaměstnanosti ve Středočeském kraji je snižování nezaměstnanosti s ohledem na 

specifika regionů kraje. Předsedkyně Výboru pro regionální rozvoj Petra Šmejkalová při 

jednom z rozhovoru pro tisk uvedla: „Našim úkolem je zvolit optimální strategii pro 

rovnoměrný rozvoj regionu. Jedním z pilířů je právě zaměstnanost. Spolupráce mezi 

krajem a institucemi, které mají největší přehled o podnikatelském prostředí a potřebách 

pracovního trhu, je klíčová.“ [StředoČech.net 2015]. 

 V roce 2016 Středočeský kraj na pakt zaměstnanosti poskytl dotaci ve výši 190 

tisíc korun. Z této dotace byly hrazeny aktivity paktu zaměřené na podporu APZ, 

konkrétně byly prostředky vynaloženy na uspořádání burz práce a dalších akcí 

zaměřených na posílení technických dovedností studentů středních škol a jejich propojení 

se zaměstnavateli v kraji. Spolupráce středních škol se zaměstnavateli z regionu je 

klíčová nejen v současnosti, kdy je situace na trhu práce příznivá, ale především do 

budoucna, pokud by došlo znovu k nárůstu nezaměstnanosti [Středočeský kraj – aktuality 

2016]. Dle registru smluv Středočeský kraj v roce 2017 poskytl další dotaci ve výši 500 

tisíc korun na aktivity spojené s regionálním rozvojem kraje. Realizaci paktu 

zaměstnanosti v kraji zajišťuje KHK Střední Čechy, která je tak příjemcem všech dotací.  

 „Pakt zaměstnanosti nám pomáhá více méně k čerpání dotací. … V současnosti 

v rámci paktu zaměstnanosti máme dva projekty je to projekt predikce trhu práce 

a projekt zvýšení odborných znalostí mladých ve Středočeském kraji všechno jsou to 

měkké projekty. V podstatě jsou založeny na podpoře trhu práce, především se jedná 

o spolupráci se středními a základními školami a v podstatě propojení středního školství 

s podnikateli a zaměstnavateli, soustředěnou především na technické obory, abychom 

věděli, jaká je současná situace. V současné době je situace ve školství taková, že 

technické obory chybí, takže se snažíme v podstatě v rámci těch projektů, aby si žáci uměli 

představit, co to řemeslo znamená.“ [Ing. Taťána Veselá, KHK Střední Čechy – 

rozhovor]. 
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 Z dostupných informací tak vyplývá, že pakt zaměstnanosti ve Středočeském kraji 

je zaměřený zejména na pořádání akcí – burz práce v rámci nichž především 

nezaměstnaní jedinci navážou kontakt s potenciálními zaměstnavateli z kraje a dále je 

zaměřen na propojování a vytváření spolupráce mezi středními školami a firmami, 

zejména v technické oblasti, kde je aktuálně největší nedostatek pracovníků. 

7.2.4 Administrativní nástroje 

Administrativní nástroje tvoří základní rámec pro regionální rozvoj zahrnují legislativu 

(viz kapitola regionální politika) a také závazné postupy a procedury vedoucí k podpoře 

rozvoje regionů. 

7.2.4.1 Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek 

Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek v praxi znamená, že instituce při 

zadávání veřejné zakázky uplatní podmínku zaměstnání alespoň 10 % dlouhodobě 

nezaměstnaných osob. Tuto podmínku umožňuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. Konktrétně je v zákoně uvedeno v § 37 - „Podmínky účasti 

v zadávacím řízení může zadavatel stanovit jako zvláštní podmínky plnění veřejné 

zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, 

sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo 

inovací.“ [§ 37 zákona o zadávání veřejných zakázek]. Uplatňování této podmínky při 

zadávání veřejné zakázky schválil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a MMR ČR. 

Dodavatel veřejné zakázky tuto podmínku splní, pokud zaměstná uchazeče o zaměstnání, 

kteří jsou evidování na ÚP ČR po dobu alespoň pěti měsíců. Před podpisem smlouvy pak 

dodavatel zakázky předloží seznam osob, které zaměstnal v souvislosti s plněním dané 

veřejné zakázky. Tento seznam osob musí být potvrzen i ze strany příslušné pobočky ÚP 

ČR. Prostřednictvím veřejných zakázek tak například obce a města mohou podporovat 

zaměstnanost svých obyvatel [Agentura pro sociální začleňování 2012]. 

Odpovědné zadávání veřejných zakázek se využívá na zakázky týkající se 

například úklidu veřejných prostranství, údržby zeleně nebo stavebních prací. Obce 

a města u tohoto nástroje vidí problém v legislativě, nedostatku informací a vnímají 

i velkou byrokratickou zátěž s tím spojenou [Koppitz 2013]. Což potvrdila i paní Juřicová 

z Agentury ro sociální začleňování - „Z odpovědného zadávání veřejných zakázek mají 

města hodně obavy, protože to často blokují kontroly, které jsou přísné. Pár měst to 
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zkusilo a pak to dopadlo špatně a dostaly nějakou finanční sankci, protože to špatně 

nadefinovaly a nastavily kritéria tak, že byly diskriminační, atd. Tak jsou teď opatrnější 

a nechtějí do toho jít. Takže tam hodně spolupracujeme s MPSV, které šíří dobré praxe 

a přímé a návodné metodiky, jak formulovat zadávací dokumentaci, jak uzavírat smlouvy, 

a tak. Naše role je spíše motivační a propojovací.“ [Mgr. Ing. Jana Juřicová, Agentura 

pro sociální začleňování – rozhovor]. 

7.2.5 Koncepční nástroje 

Koncepční nástroje jsou klíčové pro koordinaci činností realizovaných v regionech 

v rámci rozvoje území. Stěžejním nástrojem v této oblasti je strategické plánování rozvoje 

území. 

7.2.5.1 Strategické plánování 

Strategické plánování je nástroj, který je důležitý pro rozvoj daného území. Legislativní oporu 

má strategický plán v rámci zákona o podpoře regionálního rozvoje (zákon č. 248/2000 Sb.), 

v zákoně o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.) a v zákoně o krajích (zákon č. 129/2000 Sb.). 

Samotný obsah plánu však není nijak legislativně ukotven, velmi tak záleží na zkušenostech 

osob, které tento plán tvoří. Strategické plány rozvoje území vytváří Středočeský kraj, obce 

a města. V některých územích jsou dále vypracovány strategické plány jen pro danou 

problematiku, kterou je v rámci území potřeba rozvíjet. Například město Příbram má 

vytvořen Strategický plán sociálního začleňování města pro období 2015–2018. Strategický 

plán tak je klíčovým dokumentem, který dokumentuje budoucí rozvoj území především 

v sociální a hospodářské oblasti, dále rovněž v oblasti infrastruktury, dopravy, školství nebo 

životního prostředí. V rámci plánu jsou identifikovány potřeby daného území a je navržen 

postup, jak dosáhnout stanovených priorit. Strategický plán tak v ideálním případě 

představuje, jak se bude dané území dále rozvíjet ve střednědobém výhledu.  

 Nástroj využívají i další organizace ve Středočeském kraji například MAS či 

Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s lokálními partnery. V tomto případě se na 

přípravě strategického plánu podílí všichni členové lokálního partnerství v rámci tematicky 

rozdělených pracovních skupin. Průběžně pak dochází k monitorování dodržování 

strategického plánu a jeho aktualizaci a případně k revidování jeho náplně. Po skončení 

časového období, na které je strategický plán vypracován, je důležitou fází jeho vyhodnocení. 
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 S tím, jak jsou strategické plány vypracovány různými organizacemi na odlišných 

úrovních kraje měla by existovat návaznost těchto strategických plánů, což se často 

neděje a každý aktér si tak vypracovává svůj plán bez ohledu na činnost dalších aktérů. 

Na tento fakt upozornil i PhDr. Jiří Svítek během rozhovoru, jelikož má osobní zkušenost 

se zpracováváním strategických plánů pro různé organizace. Upozornil i na fakt, že pro 

získání finančních prostředků z Evropských zdrojů je třeba mít vypracován strategický 

plán a že někteří aktéři, tak tyto plány chápou jen jako prostředek k získání dotací. V tom 

případě pak nástroj vůbec neplní svoji funkci. 

  „…organizace potřebuje mít aktualizovanou strategii, proto aby mohla žádat 

o nějaké dotace. V současnosti je to někdy jen účelová záležitost, už to není vždy 

o přemýšlení o vizi, co dál, je to často jen prostředek k tomu získat peníze. Tím pádem, 

pokud nemusí, tak ani strategické plány nedělají. … OECD zjistilo, že se za prvé v ČR 

plány často neaktualizují průběžně podle toho, jak vyprší, ale hlavně nejsou provázané ty 

jednotlivé úrovně – regionální, krajská a celostátní. To jsou tři roviny, které běží zcela 

nezávisle na sobě a tím se nikdo nezabývá.“ [PhDr. Jiří Svítek, RRA Střední Čechy – 

rozhovor]. 

7.2.6 Finanční nástroje 

Finanční nástroje zahrnují zejména dotace a investiční pobídky prostřednictvím, kterých 

se aktéři snaží podporovat zaměstnanost v regionech a jejich celkový rozvoj. Mezi 

významné finanční zdroje patří například ESF, ze kterého jsou čerpány prostředky na 

financování nástrojů APZ jako jsou VPP, SÚPM či rekvalifikace, které jsou zaměřené 

především na aktivizaci osob dlouhodobě evidovaných na ÚP ČR.  

7.2.6.1 Dotace kraje 

Krajské dotace jsou nástrojem prostřednictvím, kterého kraj motivuje a podporuje obce 

a města k rozvoji jejich území. Středočeský kraj rovněž poskytoval v minulých letech 

finanční dotace malým a středním podnikům. 

• Středočeský Infrastrukturní fond 

Ze Středočeského infrastrukturního fondu jsou poskytovány dotace na rozvoj měst a obcí 

v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014-2020. Kraj 

tak motivuje města a obce k tomu, aby se řídily tímto strategickým dokumentem při 
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rozvoji svého území. Města a obce mohou žádat o dotaci na podporu rozvoje a obnovy 

základních škol a rovněž na oblast životního prostředí. Na rok 2018 je vyčleněno 

v rozpočtu Středočeského kraje 160 milionů korun, stejná částka byla poskytnuta 

žadatelům o dotaci v roce 2017. Na podporu rozvoje a obnovy základních škol mohou 

žadatelé žádat dotaci maximálně ve výši 10 milionů korun a v oblasti životního prostřední 

je to 5 milionů korun. S tím že minimální spoluúčast žadatele o dotaci je 15 % 

[Středočeský kraj 2017a]. V roce 2017 bylo z fondu podpořeno celkem 15 projektů 

zaměřených na rozvoj a obnovu základních škol měst a obcí. Celkem tak z fondu bylo 

vyčerpáno necelých 128 milionů korun [Středočeský kraj 2017b].  

• Středočeský Fond obnovy venkova 

O finanční dotaci z tohoto fondu mohou žádat města a obce do 2 tisíc obyvatel, pokud 

jsou projekty v souladu Programem rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014-

2020. Z fondu je možné žádat o dotaci na obnovu venkova v rámci výstavby, 

rekonstrukce či opravy veřejné infrastruktury, občanského vybavení nebo v rámci obnovy 

veřejného prostranství. Na období 2017-2020 je z rozpočtu Středočeského kraje 

vyčleněno na podporu projektů celkem 542 156 tisíc korun. Ke konci ledna 2018 bylo 

celkem z fondu podpořeno 68 projektů [Středočeský kraj 2017c]. 

• Středočeský Fond podpory malého a středního podnikání 

Finanční prostředky na podporu malého a středního podnikání z tohoto fondu byly 

každoročně poskytovány od roku 2014 do roku 2016, od roku 2017 již program není 

vyhlašován. Dotace byla poskytována na vybavení a stavební úpravy provozoven a dílen 

a mohly o ni žádat buď začínající podnikatelé nebo stávající podnikatelé, kteří rozšiřují 

počet pracovních míst.  V roce 2016 bylo z rozpočtu kraje poskytnuto na dotace 1,5 

milionu korun z toho částky bylo podpořeno celkem 17 projektů malých a středních 

podniků. V roce 2015 bylo podpořeno 21 projektů se stejnou finanční alokací. Jednomu 

žadateli bylo prostřednictvím dotace poskytnuto maximálně 100 tisíc korun [Středočeský 

kraj 2015]. 

 O podporu malého a středního podnikání je mezi podnikateli v kraji velký zájem, 

což potvrdila i ředitelka KHK Střední Čechy - „Nejvíce podnikatele zajímá, jak 

jednoduše, rychle a účelně získat nějakou finanční podporu, ale to se stále nedaří. 
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V současné době je to s dotacemi tak, že tam je více papíru než financí a ten podnikatel, 

když už se do toho pustí a pak končí, tak říká už nikdy více, protože ta administrativa je 

tak přebujelá. Tady chybí nějaká podpora, která by byla pro ty menší podnikatele, kterým 

se třeba porouchá stroj a potřebuje koupit nový a tady je to otázka cca 500 tisíc a tady ty 

dotace prostě chybí.“ [Ing. Taťána Veselá, KHK Střední Čechy – rozhovor]. 

7.2.6.2 Zahraniční investice 

Středočeský kraj je velmi atraktivní lokalitou pro zahraniční investory, jelikož jim 

poskytuje dobré příležitosti k podnikání a důležitou roli hraje i jeho výhodná geografická 

poloha ve středu ČR a EU. Zahraniční investice nejčastěji proudí do zpracovatelského 

průmyslu, dominantní je zejména oblast okolo Prahy a okres Mladá Boleslav, kde působí 

nejvíce zahraničních firem. Stěžejní část zahraničních investic proudí do oblasti výroby 

dopravních prostředků, především se jedná o průmyslová centra v Mladé Boleslavi 

a Kolíně, ale investice proudí i do okolních oblastí, což je zřejmé z obrázku 18. Naopak 

do okresů Nymburk, Rakovník a do oblasti v jižní části kraje proudí zahraničních investic 

méně, jelikož zde nejsou žádná velká hospodářská centra a tyto oblasti nejsou tolik 

průmyslově významné. V ostatních částech kraje je zaměření zahraničních investorů 

různorodé a přizpůsobuje se lokálním podmínkám a historickým vazbám výroby na 

daném území. Do Středočeského kraje nejčastěji proudí zahraniční investice od 

německých firem, dále například pak z Francie či Nizozemska [Jovanovič, Nemeškal, 

Říha a kol. 2017]. 
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Obrázek 18: Přímé zahraniční investice ve Středočeském kraji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Jovanovič, Nemeškal, Říha a kol. 2017: 15 

 S tím, jak se Středočeský kraj rozvíjí, tak se mění i povaha aktivit, jež zahraniční 

firmy v kraji realizují. Od montážních a výrobních aktivit postupně rozšiřují oblast 

činností i na oblast výzkumu a vývoje. Do budoucna je cílem kraje přilákat zahraničí 

investory, kteří budou v kraji realizovat činnosti s vysokou přidanou hodnotou, což 

pomůže vytvořit kvalifikovaná pracovní místa pro obyvatele kraje [ibid.]. 

7.3 Koalice aktérů a jejich přesvědčení 

Koalice se ve veřejněpolitickém subsystému vytvářejí na základě přesvědčení aktérů. 

U podpory zaměstnanosti v rámci regionální politiky se všichni dotazovaní aktéři shodli 

na tom, že zaměstnanost hraje v rámci regionální politiky významnou roli a její podpora 

je klíčová vzhledem k rozvoji území. Rozpor se projevil v pohledu aktérů na to, zda je 

podpora zaměstnanosti v regionech Středočeského kraje dostatečná. Pět aktérů se shodlo 

na tom, že v současné době je podpora zaměstnanosti v regionech dostatečná 

i v návaznosti na současný vývoj nezaměstnanosti, tři aktéři se klonili k názoru, že je 

spíše nedostatečná. Přesvědčení jednotlivých dotazovaných aktérů je zřejmé z tabulky 15, 
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níže jsou uvedeny i odůvodnění dvou aktérů, kteří zastávají názor, že podpora 

zaměstnanosti v regionech Středočeského kraje je spíše nedostatečná. 

Tabulka 15: Přesvědčení dotazovaných aktérů vzhledem k podpoře zaměstnanosti v regionech I. 

Název organizace 

Jakou roli hraje 

zaměstnanost 

v rámci reg. 

politiky? 

Je podpora 

zaměstnanosti 

v regionech 

dostatečná? 

Klíčový aktér v podpoře 

zaměstnanosti v regionech 

RRA Střední Čechy 

Významnou 

 

Spíše ne ÚP ČR 

MAS Brdy Vltava, 

o.p.s. 
Spíše ne ÚP ČR a města a obce 

MAS Svatojiřský les, 

z.s. 
Spíše ne ÚP ČR a místní firmy 

MAS Mezilesí, z.s. Ano 
ÚP ČR, KHK, obce a města, 

podnikatelské subjekty 

KHK Střední Čechy Ano 
ÚP ČR ve spolupráci 

s dalšími organizacemi 

MPSV Podpora 

implementace dětských 

skupin 

Ano 
ÚP ČR ve spolupráci 

s dalšími subjekty 

KP ÚP Příbram Ano 
ÚP ČR ve spolupráci 

s dalšími subjekty 

Agentura pro sociální 

začleňování 
Ano ÚP ČR, města a obce, NNO 

Zdroj: Autorka 

„Myslím si, že ty intervence, které tady jsou ze strany KP ÚP v Příbrami a ty 

potřeby území, co se týče právě profilace lidí. Tak v oblasti zaměstnanosti, se tyto dvě 

věci nepotkávají… Do dneška tu není ochota mapovat potřeby lokálních zaměstnavatelů 

a na to šít intervence, to si myslím, že není.“ [Bc. Markéta Dvořáková, DiS., MAS Brdy 

Vltava  - rozhovor]. 

„Spíše ne, ve venkovských regionech by měl být více kladen důraz na zachování 

a vytváření míst přímo na vesnicích, neb je zde velká vyjížďka za prací, a to považuji za 

negativní efekt. Pokud lidé pracují, tam, kde žijí, tak to má pozitivní vliv na chod o rozvoj 

celé vesnice, např. to pomáhá udržet služby či obchody.“ [Ing. Luděk Beneš, MAS 

Svatojiřský les – rozhovor]. 

 Jak je vidět za tabulky 13 všichni dotázaní experti považují za klíčového aktéra 

v podpoře zaměstnanosti v regionech ÚP ČR, avšak ve spolupráci s dalšími subjekty jako 

jsou města a obce, NNO, místní firmy či Hospodářská komora. Tato spolupráce je 

zásadní, jelikož pouze podpora od ÚP ČR není v rámci podpory zaměstnanosti 

v regionech dostačující, nicméně při spolupráci s dalšími aktéry je tato podpora mnohem 
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účinnější. S tím souvisela i otázka, zda by měla být podpora zaměstnanosti v regionech 

pouze v kompetenci státu a ÚP ČR, zde se opět všichni dotázaní experti shodli na tom, že 

je tato oblast v kompetenci i dalších místních aktérů a samospráv měst a obcí (viz tabulka 

16), které v této oblasti hrají velmi důležitou roli. Níže je uveden pohled expertů na 

problematiku zapojení místních aktérů do podpory zaměstnanosti v regionech.  

 „Instituce jako jsme my (KHK Střední Čechy) jsou důležité, jenomže to jde pouze 

v rámci projektů, které realizujeme, protože podpora jako taková vždycky musí být nějak 

finančně podložená, pokud to nemáme finančně podložené tak do toho vstupovat můžeme 

ale velmi opatrně, a hlavně nějakou realizací, která nás nebude stát moc financí, protože 

nejsme státní instituce, musíme si na sebe vydělat.“ [Ing. Taťána Veselá, KHK Střední 

Čechy – rozhovor]. 

„Myslím, že z hlediska dlouhodobé udržitelnosti by se do toho více měly zapojovat 

soukromé firmy, pokud ti lidé selhávají v tom, že se nemůžou nechat zaměstnat 

v soukromých firmách a někde zametají chodníky v rámci VPP, tak stejně vždycky uvíznou 

v nějaké fázi prostupného zaměstnání. … Takže ÚP ČR je důležitý, ale ty soukromé firmy 

by měly přijmout odpovědnost za rozvoj daného regionu a vědět, že tu možnost mají.“ 

[Ing. Luděk Beneš, MAS Svatojiřský les – rozhovor]. 

„Podpora zaměstnanosti už většinou je řešená i na místní úrovni, protože hodně 

závisí i teď, jak jsou opatření jako VPP atd. na rozhodnutí starosty kolik míst vytvoří, což 

je ten první krok k tomu dalšímu prostupu a potom i jaké dává investiční pobídky pro 

příchod jakých firem, jestli spíše podporuje rozvoj drobného podnikání nebo podpoří 

velkou firmu. Ve finále je to na té lokální úrovni. … I ÚP ČR má sice generální ředitelství, 

které vydává určité metodiky anebo jsou nějak omezení zákonem, ale stejně je tam určitá 

vůle v tom, jak se dají naplňovat ty jednotlivé paragrafy a jak mám zkušenost s různými 

pobočkami ÚP ČR, tak je jen na jejich rozhodnutí, jak to naplní nebo využijí určitou 

možnost.“ [Mgr. Ing. Jana Juřicová, Agentura pro sociální začleňování – rozhovor]. 
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Tabulka 16: Přesvědčení dotazovaných aktérů vzhledem k podpoře zaměstnanosti v regionech II. 

Název organizace 

Je podpora 

zaměstnanosti 

v kompetenci pouze 

státu a ÚP? 

Měla by být podpora 

zaměstnanosti řešena i 

na úrovni místních 

samospráv a aktérů 

v regionech? 

Měla by být podpora 

zaměstnanosti součástí i 

dalších politik v regionu? 

RRA Střední Čechy Ne Ano Ano 

MAS Brdy Vltava, 

o.p.s. 

Ne – města mají 

obrovský potenciál 
Ano 

Ano – vazba na místní 

specifika je důležitá 

MAS Svatojiřský les, 

z.s. 

Ne – spolupráce více 

institucí 
Ano Ano – už se tak děje 

MAS Mezilesí, z.s. Ne Ano Ano 

KHK Střední Čechy Ne Ano 

Ano – vždy je lepší, když 

je to propojené a existuje 

určitá návaznost 

MPSV Podpora 

implementace 

dětských skupin 

Ne Ano Ano 

KP ÚP Příbram Ne 
Ano – v návaznosti na 

opatření ÚP ČR 
Ano 

Agentura pro sociální 

začleňování 

Větší zapojení 

soukromých firem – 

kvůli dlouhodobé 

udržitelnosti 

Ano Ano 

Zdroj: Autorka 

 K otázce návaznosti podpory zaměstnanosti v regionech na další politiky 

realizované na daném území se všichni dotázaní experti shodli na tom, že tato návaznost 

by měla být a že je důležité při navrhování opatření brát ohled na místní specifika dané 

oblasti. Podpora zaměstnanosti by měla ideálně navazovat na opatření realizována 

především v oblasti regionálního rozvoje a v sociální oblasti. Opatření v sociální oblasti 

však nebývají moc populární mezi voliči. 

„Vazba na místní specifika je hrozně důležitá, protože každé území je jiné a něčím 

specifické a potřebuje tak jinou skladbu pracovníků.“ [Bc. Markéta Dvořáková, DiS., 

MAS Brdy Vltava  - rozhovor]. 

 „Je to politicky takové obtížné téma u těch sociálních vyloučených lidí, protože 

pokud dělají nějaké aktivity přímo pro ně, tak to špatně vnímá zbytek voličů, takže oni to 

vnímají skrz tohle. Protože se ozve zbytek voličů – jak to že jim pomáháte, nám ne, co 

děláte pro nás? Takže to je potom na hraně. Vím, že takhle skončil jeden pan starosta, 

který dělal hodně aktivit na podporu romské komunity, která je v daném městě silná. 
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Takže pak už ho nezvolili, uškodilo mu to.“ [Mgr. Ing. Jana Juřicová, Agentura pro 

sociální začleňování – rozhovor]. 

 Ve Středočeském kraji jsou reálně vytvořeny dva druhy veřejněpolitických koalic, 

přičemž obě jsou vytvořeny v rámci podpory zaměstnanosti v regionech kraje, jedná se 

o Pakt zaměstnanosti Středočeského kraje a lokální partnerství, které je uzavřeno v šesti 

lokalitách kraje. Na ostatní spolupráci aktérů v rámci podpory zaměstnanosti v kraji je, 

z pohledu této práce, pohlíženo jako na síť spolupracujících aktérů. Koalice aktérů, která 

by se k podpoře zaměstnanosti v regionech stavěla negativně, se ve Středočeském kraji 

neobjevila.  

 Do paktu zaměstnanosti jsou ve Středočeském kraji zapojeni Středočeský kraj, 

KHK Střední Čechy a KP ÚP v Příbrami (grafické schéma viz obrázek 19). Úřad 

Středočeského kraje ze svého rozpočtu poskytuje finanční dotace na aktivity na podporu 

zaměstnanosti, které jsou dále realizované KHK Střední Čechy s podporou KP ÚP 

v Příbrami, v rámci činnosti paktu. Ze získaných dat je zřejmé, že činnosti realizované 

z prostředků paktu jsou zaměřené především na pořádání burz práce a na podporu 

spolupráce mezi firmami a středními školami a to zejména v technické oblasti. Spojení 

aktérů do koalice tak působí formálně a účelově, kvůli nutnosti financování aktivit 

realizovaných v rámci paktu zaměstnanosti.  

Obrázek 19: Schéma Paktu zaměstnanosti Středočeského kraje 

Zdroj: Autorka 
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Lokální partnerství je koalice aktérů, která je uzavřena mezi Agenturou pro sociální 

začleňování a místními aktéry zapojenými do podpory sociálního začleňování v konkrétním 

oblasti, kde je třeba řešit nějaký sociální problém. V rámci lokálního partnerství jsou aktuálně 

ve Středočeském kraji uzavřeny tři memoranda o spolupráci, jedná se o lokality Příbram, 

Slaný a Kolín. V dalších třech lokalitách (Mělník, Kutná Hora a Kralupy nad Vltavou) již 

byla sice oficiální činnost agentury ukončena, ale místní aktéři ve spolupráci pokračují. 

Koalice aktérů v rámci lokálního partnerství je vytvořená s cílem propojit místní aktéry 

a nastartovat či podpořit jejich spolupráci při řešení konkrétního sociálního problému v dané 

oblasti. Tím, jak Agentura pro sociální začleňování působí ve více lokalitách zároveň, tak to 

umožňuje přenos dobrých praxí mezi jednotlivými lokálními koalicemi.  

Níže na obrázku 20 je uvedeno obecné schéma lokálního partnerství, které je 

vytvořeno na základě aktérů zapojených do lokálního partnerství v daných městech. Nicméně 

v některých lokalitách bylo do partnerství zapojeno více aktérů a někde zase méně, z toho 

důvodu je uvedeno obecné schéma. Koalice vytvořené v rámci lokálního partnerství slouží 

k podpoře spolupráce mezi místními aktéry a k řešení sociálních problémů v regionech. 

Lokální partnerství tak je funkční seskupení aktérů, kteří se chtějí podílet na řešení sociálních 

problémů v regionech s širokým rozsahem nejen v rámci podpory zaměstnanosti, ale 

i s přesahem do oblasti bydlení, bezpečnosti, zdraví či podpory rodin. Pozitivní vliv činnosti 

lokálních koalic aktérů v regionech je zřejmý s ohledem na zlepšující se situaci v lokalitách, 

kde tyto koalice fungují. 

Obrázek 20: Obecné schéma lokálního partnerství aktérů ve Středočeském kraji 

 

Zdroj: Autorka 
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Síť spolupracujících aktérů ve Středočeském kraji je tvořena aktéry, kteří mezi 

sebou mají vytvořenou nějakou formu spolupráce v problematice podpory zaměstnanosti 

v rámci regionální politiky ve Středočeském kraji. Na obrázku 21 je znázorněna široká 

síť aktérů spolupracujících v oblasti podpory zaměstnanosti na regionální úrovni ve 

Středočeském kraji. Spolupráce aktérů probíhá napříč celou sítí aktérů, nicméně pro 

přehlednost byl zvolen, k vyjádření sítě níže uvedený model.  

Obrázek 21: Síť spolupracujících aktérů ve Středočeském kraji 

 

Zdroj: Autorka 

V rámci podpory zaměstnanosti v regionech je klíčové zapojení velkého počtu 

aktérů do této problematiky, jelikož podpora zaměstnanosti v rámci velké politiky 

zaměstnanosti zahrnuje široké spektrum možných činností. Důležitá je tak koordinovaná 

spolupráce mezi aktéry při realizaci těchto činností či využívání nástrojů, jelikož díky 

spolupráci aktéři mohou propojit své znalosti a zdroje a zvýšit tak svou moc v rámci 

řešení daného problému. Čím širší je síť spolupracujících aktérů, tím větší mocí, na řešení 

problému nedostatečné podpory zaměstnanosti na regionální úrovni, tato síť disponuje 

a tím větší má šanci vyřešit tento problém. Vzhledem k tomu, že podpora zaměstnanosti 

v rámci regionální politiky není žádným způsobem legislativně ukotvena, tak je důležité, 

aby se v této oblasti v rámci koordinované součinnosti zapojili místní aktéři, kteří mají 

zájem na prosperitě daného regionu. Místní aktéři tak prostřednictvím podpory 

zaměstnanosti na daném území vytváří místní kapitál, ze kterého posléze profitují. 
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Na obrázku 22 je graficky znázorněno propojení hlavních aktérů v problematice 

a nástrojů realizovaných za účelem podpory zaměstnanosti v rámci regionální politiky ve 

Středočeském kraji. Je zřejmé, že nástrojů na podporu zaměstnanosti v regionech je 

dostatek a že jsou velmi různorodé. Všichni identifikovaní aktéři při podpoře 

zaměstnanosti v regionech využívají více než jeden nástroj a v mnoha případech se na 

realizaci nástroje podílí více než jeden aktér. Z toho důvodu je nutná spolupráce 

zainteresovaných aktérů, protože pokud spolupráce není nastavena, tak dochází k tomu, 

že každý aktér si nástroj realizuje bez ohledu na činnosti ostatních aktérů a účinek nástroje 

tak může klesat. 

Obrázek 22: Propojení hlavních aktérů a nástrojů využívaných k podpoře zaměstnanosti ve 

Středočeském kraji 

 

Zdroj: Autorka 
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8 Závěr 

V práci jsem se zabývala problémem nedostatečné podpory zaměstnanosti na regionální 

úrovni, v této části práce bych ráda shrnula nejdůležitější zjištění a odpovědi na stanovené 

výzkumné otázky. Hlavním výzkumným cílem práce bylo vysvětlit, jak je realizována 

politika zaměřující se na podporu zaměstnanosti v rámci regionální politiky v ČR na 

příkladu Středočeského kraje. Tento hlavní cíl jsem si rozdělila na dva vedlejší podcíle, ze 

kterých vycházely výzkumné otázky. Prvním podcílem bylo popsat veřejněpolitické 

nástroje, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti na regionální úrovni, k tomuto 

podcíli se vztahovala následující výzkumná otázka. 

1) Jaké nástroje jsou využívány k podpoře zaměstnanosti na regionální úrovni?  

Druhým podcílem bylo identifikovat hlavní aktéry a jejich přesvědčení vzhledem 

k řešené problematice, z tohoto podcíle vycházely tři výzkumné otázky:  

2) Jací hlavní aktéři se v regionech zapojují do realizace politik na podporu 

zaměstnanosti? 

3) Chápou aktéři zaměstnanost jako součást regionální politiky? 

4) Jaké koalice aktéři v regionech k podpoře zaměstnanosti na regionální úrovni 

vytvářejí?  

V rámci řešení práce bylo dosaženo stanoveného cíle práce a všechny výzkumné otázky 

byly zodpovězeny. Veřejněpolitické nástroje využívané k podpoře zaměstnanosti 

(1. výzkumná otázka) byly popsány v kapitole 7.2. Hlavní aktéři zapojení do realizace 

politik na podporu zaměstnanosti (2. výzkumná otázka) byli identifikováni v kapitole 7.1 

a existující koalice aktérů a jejich přesvědčení (3. a 4. výzkumná otázka) jsou popsány 

v kapitole 7.3. Dále budou shrnuty hlavní zjištění, které z diplomové práce vyplývají.  

Ve Středočeském kraji je do problematiky podpory zaměstnanosti na regionální úrovni 

zainteresováno mnoho aktérů, kteří mají velký potenciál pro realizaci podpory zaměstnanosti 

v regionech. Jako klíčový problém se ukázalo chybějící legislativní ukotvení odpovědnosti 

za podporu zaměstnanosti na regionální úrovni, které spadá do oblasti velké politiky 

zaměstnanosti. Překážkou je mnohdy nedostatečná spolupráce mezi aktéry v regionech 

Středočeského kraje a malá součinnost na přípravě a realizaci opatření, která vedou k podpoře 

zaměstnanosti a celkovému regionálnímu rozvoji, jenž přispívá k vyrovnávání disparit mezi 

regiony Středočeského kraje. Disparity v rámci kraje jsou způsobené zejména těsným 
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napojením na hlavní město Prahu, z čehož nejvíce profitují regiony s ní sousedící, a rovněž 

jsou důsledkem nerovnoměrného rozložení průmyslu v kraji.  

Důležitým aktérem v rámci řešené problematiky je KP ÚP v Příbrami, která realizuje 

opatření na zmírnění negativních dopadů nezaměstnanosti, nicméně je důležité se zaměřit 

na příčiny problému nezaměstnanosti v regionech kraje, které lze řešit prostřednictvím 

opatření na podporu zaměstnanosti. Klíčová tak je spolupráce KP ÚP v Příbrami a zejména 

měst a obcí, NNO, místních firem a KHK Střední Čechy. Hlavní aktéři v rámci podpory 

zaměstnanosti ve Středočeském kraji sdílí přesvědčení, že podpora zaměstnanosti obyvatel 

hraje v rámci regionální politiky významnou roli. Na jejím utváření a realizaci by se měli 

podílet všichni zainteresovaní místní aktéři a měla by mít návaznost na ostatní opatření 

realizovaná v rámci regionální politiky. 

Jako významný aktér při podpoře zaměstnanosti v regionech se projevily MAS, které 

realizují opatření na podporu zaměstnanosti s ohledem na místní specifika regionů. Avšak 

opatření cílená na podporu zaměstnanosti nejsou ve Středočeském kraji realizována plošně, 

jelikož je každá MAS zaměřena na jinou problémovou oblast, která je v daném regionu 

nejpalčivější. 

Nástrojů na podporu zaměstnanosti v regionech je dostatek, ale problém je s jejich 

realizací v praxi. V některých případech jsou nástroje využívány jen formálně a někde je 

využijí naplno a převezmou teoretický koncept daného nástroje, který prakticky aplikují na 

specifika daného regionu. Podobně je potřeba nahlížet i na existující koalice sloužící 

k podpoře zaměstnanosti ve Středočeském kraji. Koalice aktérů vytvořená v rámci Paktu 

zaměstnanosti Středočeského kraje působí formálně a účelově, kvůli nutnosti financování 

aktivit realizovaných v rámci paktu z dotací Středočeském kraje. Oproti tomu lokální 

partnerství je koalice aktérů, kteří se chtějí podílet na řešení sociálních problémů 

v regionech Středočeského kraje s širokým rozsahem nejen v rámci podpory 

zaměstnanosti, ale i s přesahem do oblasti bydlení, bezpečnosti, zdraví či podpory rodin.  

V rámci koordinace činností je klíčová i síť spolupracujících aktérů. Díky spolupráci 

aktéři mohou propojit své znalosti a zdroje a zvýšit tak svou moc v rámci řešení problému 

nedostatečné podpory zaměstnanosti na regionální úrovni. Vzhledem k tomu, že podpora 

zaměstnanosti v rámci regionální politiky není legislativně ukotvena, tak je důležité, aby se 

zapojili místní aktéři, kteří mají největší zájem na prosperitě regionů.  
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9 Summary 

In the Central Bohemian region, many actors who have great potential for implementing 

employment support in the regions are involved in the issue of promoting employment at 

regional level. A key problem has been the lack of a legally binding national commitment 

to support employment at the regional level, which falls within the sphere of major 

employment policy. There is often a lack of cooperation between actors in the regions of 

the Central Bohemian region and little synergy in the preparation and implementation of 

measures that promote employment and overall regional development, which contributes 

to balancing disparities between regions of the Central Bohemia Region. Disparities 

within the region are mainly due to a close connection to the capital city of Prague, of 

which the most neighboring regions benefit, as well as the uneven distribution of industry 

in the region. 

The Regional Office of the Labor Office in Příbram, which implements measures 

to mitigate the negative impacts of unemployment,  an important actor in this issue, but 

it is important to focus on the causes of the unemployment problem in the regions of the 

region that can be addressed through employment support measures. The key is the 

cooperation of the Regional Branch of the Labor Office in Příbram and especially of the 

towns and municipalities, NGOs, local companies and the Regional Economic Chamber 

of Central Bohemia. The main actors in support of employment in the Central Bohemian 

region share the belief that the promotion of employment of the population plays an 

important role in regional policy. All interested local actors should be involved in shaping 

and implementing it and should be linked to other measures implemented under regional 

policy. 

Local action groups that implement employment promotion measures taking into 

account the local specificities of the regions have emerged as an important player in 

promoting employment in the regions. However, measures aimed at promoting 

employment are not implemented in the Central Bohemian region, because each local 

action group is focused on another problem area that is the most burning in the region. 

There are ample tools to promote employment in the regions, but the problem is 

with their implementation in practice. In some cases the tools are used only formally and 
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somewhere they are fully utilized and take over the theoretical concept of the instrument, 

which practically applies to the specificity of the region. Similarly, there is a need to look 

at the existing coalition to support employment in the Central Bohemia Region. The 

coalition of actors created within the Employment Pact of the Central Bohemia Region is 

acting formally and purposefully, due to the need to finance activities carried out under 

the Pact from subsidies from the Central Bohemian Region. On the other hand, the local 

partnership is a coalition of actors who want to participate in solving social problems in 

the regions of the Central Bohemian Region with a wide range not only in terms of 

employment promotion but also in the area of housing, safety, health and family support. 

The network of co-operating actors is also key to coordinating activities. Through 

collaboration, actors can link their knowledge and resources to increase their power to 

address the problem of insufficient employment support at regional level. Given that 

regional employment policy support is not legally anchored, it is important to involve 

local actors who are most interested in the prosperity of the regions. 
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12 Přílohy 

Příloha č. 1: Výzkumné cíle, výzkumné otázky a použité metody (tabulka) 

 

 

Hlavní výzkumný cíl: Vedlejší cíle: Výzkumné otázky: Použité metody: 

Vysvětlit, jak je 

realizována politika 

zaměřující se na podporu 

zaměstnanosti v rámci 

regionální politiky v ČR na 

příkladu Středočeského 

kraje. 

Identifikovat hlavní 

aktéry a jejich 

přesvědčení 

vzhledem k řešené 

problematice. 

• Jací hlavní aktéři se v regionech 

zapojují do realizace politik na 

podporu zaměstnanosti?  

• Chápou aktéři zaměstnanost jako 

součást regionální politiky?  

• Jaké koalice aktéři v regionech 

k podpoře zaměstnanosti na 

regionální úrovni vytvářejí?  

 

• Analýza aktérů 

o Sběr dat: Polostrukturované expertní rozhovory 

        Vyhledávání sekundárních dokumentů 

o Analýza dat: Tematická analýza dat z expertních rozhovorů 

                      Obsahová analýza sekundárních dokumentů 

 

 

 

Popsat 

veřejněpolitické 

nástroje, které jsou 

využívány 

k podpoře 

zaměstnanosti na 

regionální úrovni. 

• Jaké nástroje jsou využívány 

k podpoře zaměstnanosti na 

regionální úrovni?  
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Příloha č. 2: Struktura rozhovoru (text) 
• Charakteristika experta 

o Organizace, pozice respondenta, náplň práce 

• Jakou roli hraje podle vás zaměstnanost v rámci regionální politiky?  

• Vnímáte současnou podporu zaměstnanosti v regionech Středočeského kraje jako 

dostatečnou? 

o V případě, že ne – co by se podle váš mělo zlepšit?  

• Kdo je dle vás zodpovědný za realizaci regionální politiky ve Středočeském kraji?  

o Kdo je klíčovým aktérem v podpoře zaměstnanosti v regionech? 

▪ Myslíte, že by se aktér měl tento více angažovat? 

• Jaká je dle vás role ÚP v rámci podpory zaměstnanosti v regionech Středočeského 

kraje? 

o Je podle vás podpora zaměstnanosti v regionech v kompetenci pouze státu 

a ÚP ČR?  

o Myslíte si, že tyto instituce jsou dostatečně kompetentní v této oblasti?  

• Jaké nástroje využívá vaše instituce/organizace k podpoře zaměstnanosti v regionech 

Středočeského kraje?  

o Které jsou podle vás nejúčinnější?  

o Které jsou naopak nedostatečné?  

• Měla by být podpora zaměstnanosti obyvatel řešena i na úrovni místních samospráv 

a aktérů v regionech. Souhlas/Nesouhlas 

o Do jaké míry by se v problematice podpory zaměstnanosti v regionech měli 

tito aktéři angažovat?  

• Měla by být podpora zaměstnanosti součástí i dalších politik v regionech. 

Souhlas/Nesouhlas 

o Jakých? 

o Kdo by se měl do této podpory zapojovat?  

• Spolupracuje vaše organizace při vytváření opatření na podporu zaměstnanosti 

s jinými aktéry?  

o S Jakými?  

o Myslíte, že jsou tato opatření díky tomu účinnější?  

o Měli byste zájem o rozšíření této spolupráce i s dalšími aktéry? S jakými? 

o Pokud ne, snažili jste se navázat nějaký typ spolupráce?   
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Příloha č. 3: Ukázka přepisu rozhovoru (text) 

Agentura pro sociální začleňování  

Mgr. Ing. Jana Juřicová - lokální poradce pro zaměstnanost Regionální centrum střed 

Představení a činnost organizace 

Pracuji v agentuře pro sociální začleňování na pozici lokálního konzultanta pro 

zaměstnanost pro regionální centrum střed, přičemž agentura je rozdělena na západ, 

výchov, střed a nad námi je ještě metodik centrální expert na zaměstnanost. Tak že každá 

pobočka má jednoho lokálního konzultanta. Tady se to týká lokalit od Libereckého kraje 

až dolů po Jihočeský plus Vysočina. Tak že Liberecký kraj, Střední Čechy, Jižní Čechy a 

Vysočina.  

Jaké jsou Vaše aktivity?  

V oblasti zaměstnanosti razíme tři věci – prostupné zaměstnávání, pomáháme tam hlavně 

neziskovými organizacím psát projekty na pracovní poradenství, mentoring, tréninková 

místa atd. Dále sociální podnikání a odpovědné zadávání veřejných zakázek. Plus další 

činnosti například se účastníme pracovních skupin na téma zaměstnanost, kde se snažíme, 

aby se aktéři mezi sebou propojovali a spolupracovali, zjišťujeme, kdo tam chybí 

a snažíme se vytipovávat ty klíčové osoby, aby se tam více zapojovali. Dále děláme 

workshopy na tato témata, vzdělávací akce a nově jsem začala organizovat i exkurze do 

sociálních podniků. Tak že pokud někdo přemýšlí o sociálním podniku, aby prakticky 

věděl, jak to realizovat o co se opřít a jak začít. I jak to třeba argumentovat před voliči, 

když to chce dělat město. Spolupracujeme s MPSV na odpovědném zadávání veřejných 

zakázek, tak to jsme většinou jen zprostředkovávali komunikaci nebo dáváme obecné 

informace. Přinášíme dobré praxe i díky tomu, že mám na starosti více měst, tak co se 

osvědčilo v jednom městě můžeme sdílet v dalším městě a tím se šíří ty informace přes 

ty lokality což je také důležité, že to boří bariéry. Potom také konzultujeme projekty i 

podnikatelské záměry na to sociální podnikání.  

Je podle vás současná podpora zaměstnanosti v regionech Středočeského kraje 

dostatečná?  
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Myslím že ano, protože nezaměstnanost je velmi nízká a teď je úplně jiná situace než před 

dvěma lety a s nezaměstnanými lidmi je potřeba pracovat úplně jiným způsobem. 

Podpora zaměstnanosti je na první pohled dostatečná je tam dost peněz, dost lidí atd., ale 

je to neflexibilní v tom způsobu. Teď by bylo potřeba začít fungovat úplně jinak, je to 

více o těch jednotlivcích a práci s celou rodinou i trošku vytrhávání z toho systému, 

protože co se setkáváme s případy tak vychází najevo generační nezaměstnanost nebo 

odcházení děti ze základních škol a z učilišť na ÚP. Tyto děti tak nemají dokončené ani 

základní vzdělání a tyhle počty v současnosti narůstají a jsou viditelnější.  

Hodně se také řeší nedostatečná fyzická aktivita lidí, protože když nastoupí do práce tak 

se rychle unaví a často ty nekvalifikované nebo nízkokvalifikované pozice jsou hodně 

fyzicky náročné. A potom návaznost služeb to si myslím, že nefunguje, že například na 

ÚP zůstávají lidé s nízkou kvalifikací a pracovní pozice, které se jim nabízejí jsou často 

ve směnném provozu a v mnoha obcích, co mi se setkáváme není vždycky dobrá 

návaznost spojů první ranní a poslední noční a návaznost družin a MŠ a takovýchto 

služeb. Kupříkladu matky samoživitelky, které nemají zázemí na hlídání dětí s tím mají 

velký problém. Tak že i zaměstnanost má takové přesahy.  

Mnoho lidí, kteří teď v současnosti uvízlo na ÚP jsou v exekucích a je zde nedosažitelnost 

osobního bankrotu, a to je zablokuje, protože nemají motivaci. Když začnou pracovat tak 

jim najednou klesne příjmem oproti tomu kdy jsou na podpoře nebo na dávkách hmotné 

nouze, najednou se jim rozkolísá finanční rodinná situace, tak že pro ně je lepší nechat si 

to stabilní co mají tu jistotu, než jít do něčeho kde nemají perspektivu, že by to třeba za 5 

nebo 10 let splatili a pak mají pokoj a můžou například jet na dovolenou nebo tak něco. 

Tak že se jim pracovat nevyplatí. 

Jakou roli hraje podle vás zaměstnanost v rámci regionální politiky? 

Myslím, že klíčovou. V naší kultuře je práce a být zaměstnán nejvyšší hodnota 

a v současnosti je velké zaměření na výkon a ostatní aktivity člověka jako, že jsou lidé 

zaměřeni na péči o rodinu tak to není v současné době moc doceněné. A právě v rámci 

politik se to odráží v tom, že se to řeší jako hlavní témata.  

V současnosti se hodně řeší bydlení podle mě ta role, jakou to má v těch regionálních 

politikách koresponduje s tím, jaké jsou zrovna dostupné dotace, kdyby byli třeba více 
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dotace na investice do sociálního podnikání, tak si myslím, že by byl větší tlak na rozvoj 

sociálního podnikání. V dnešní době se spíš řeší sociální bydlení souvisí to jednak se 

změnou zákona o hmotné nouzi, kde se definují ty adresy bez příspěvku a za druhé že 

jsou vůbec dotace na sociální byty a na rekonstrukce a na výstavbu.  

Jaké nástroje využívá vaše organizace k podpoře zaměstnanosti v regionech? Četla jsem, 

že využíváte nástroj lokálního partnerství, jak ten například funguje?  

Tak agentura obecně funguje tak, že máme memorandum s daným městem o spolupráci, 

potom tam proběhne vstupní analýza, kde se definuje, jaké tam jsou oblasti nebo jaké tam 

jsou problémy a poté nebo už během té doby tam začne fungovat lokální konzultant, což 

je člověk, který sedí v kanceláři v Praze, ale dvakrát týdně jede do té lokality. Může to 

být i někdo místní. Lokální konzultant svolává pracovní skupiny, kde si definují, co 

vlastně chtějí řešit jaké mají problémy. Využíváme analytický nástroj strom problémů, 

kde se to všechno definuje a z toho se pak sestavuje strategický plán. Nadefinují se 

problémy, které v dané oblasti mají a na ty si nastaví opatření, které se v následující 3 

letech budou snažit aplikovat, aby ty problémy vyřešili. 

To lokální partnerství funguje tak, že v rámci memoranda o spolupráci jsou definováni 

partneři, kteří se zavážou ke spolupráci a scházejí se v rámci pracovních skupin ty mají 

klíčovou roli, pak tam jsou další instituce nebo subjekty které se zapojují také, protože 

jsou v dané oblasti klíčové, ale už třeba nejsou zapojeni v memorandu.  

To lokální partnerství to je obecně při té každodenní činnosti to, že se snažíme propojovat 

subjekty, často vidíme, že někde je určitá bariéra, kde neprobíhá spolupráce nebo 

komunikace dobře nebo jenom formálně, že dělají jen to, co musí, ale jedou si dál každý 

jen v té své agendě. Hlavní úloha lokálního partnerství je ta koordinovaná součinnost – 

propojování místních aktérů, ale i přinášení zkušeností odjinud i vzdělávání a koordinace 

nejen v rámci zaměstnanosti, ale i s přesahem na bydlení, na dluhy, na rodinnou politiku 

napříč všemi tématy na bezpečnost, na zdraví.  

Osvědčil se vám tento nástroj?  

Je to hodně závislé na ochotě a aktivitě místních aktérů. Tam kde se toho chytnou tam je 

více méně naše role jen taková facilitační a tam kde nemají velkou motivaci tam to moc 

nefunguje.  
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Je ve Středočeském kraji nějaká oblast, kde tento nástroj dobře funguje?  

Ve Středočeském kraji jsme spolupracovali s Příbramí, tam jsou v současnosti v exitové 

fázi, tak že se připravuje odchod agentury z lokality. Zrovna v té zaměstnanosti tam se 

toho ujala paní místostarostka Ženíšková a ta to tam tlačí, to je právě důležité, když je 

tam někdo významný, kdo to může tlačit nebo, kdo je motivovaný dělat změny. Tak že 

tam ve spolupráci s organizací Rubikon realizují prostupné zaměstnávání, vytváří 

tréninková místa a místa pro nízkokvalifikované osoby a dobře se to tam nastartovalo. 

Potom jsme ještě spolupracovali s Kolínem, tam je sociální podnik Social trade, který 

vznikl jako dceřinná společnost neziskové organizace Prostor plus. Prostor plus realizuje 

partu lidí na veřejně prospěšné práce a ti lidé pak mají perspektivu kariérního růstu do 

toho sociálního podniku prostoupí tak dál a vlastně je to i hodně motivuje, protože už 

vidí, že tam si vydělají více a je to už prestižnější a dělají i zajímavější práci, že jen 

nezametají chodníky, ale chodí pracovat například s křovinořezem nebo tak a dělají ty 

náročnější činnosti.  

Jaké jsou vaše zkušenosti se sociálním podnikání a sociálně odpovědným zadáváním VZ? 

Ono to všechno stojí a padá na tom, zda je tam člověk, který se toho ujme. Z odpovědného 

zadáváním veřejných zakázek mají města hodně obavy, protože to často blokují kontroly, 

které jsou přísné. Pár měst to zkusilo a pak to dopadlo špatně a dostaly nějakou finanční 

sankci, protože to špatně nadefinovaly a nastavily kritéria tak že byly diskriminační atd. 

Tak jsou teď opatrnější a nechtějí do toho jít. Tak že tam hodně spolupracujeme s MPSV, 

které šíří dobré praxe a přímé a návodné metodiky, jak formulovat zadávací dokumentaci, 

jak uzavírat smlouvy a tak. Naše role je spíše motivační a propojovací. Například při 

rozvoji sociálního podnikání je dobré z hlediska dlouhodobé udržitelnosti, aby tam to 

odpovědné zadávání bylo.  

Co se týče sociálního podnikání tam se hodně snažíme motivovat a podporovat a rovněž 

spolupracujeme s oddělením MPSV, který má tým odborných konzultantů na tuto 

problematiku a my jim také pomáháme konzultovat podnikatelské záměry. Využíváme 

právníka k tomu, jak vlastně založit ten sociální podnik, jak si to právně ošetřit třeba to 

partnerství, když to dělá více subjektů. 

Využíváte i nějaké další nástroje?  
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Děláme vzdělávání, exkurze, organizujeme pracovní skupiny, děláme analýzy a na 

základě toho vytváříme ten strategický plán, který se tam realizuje.  

Které opatření je dle vás nejúčinnější?  

V roce 2017 hodně dobře zafungovaly exkurze do sociálních podniků, kde my jsme to 

domluvili. Konkrétně se jednalo o sociální podnik, který je částečně založen městem, 

které má 30 % podíl a zároveň toto město vypisuje veřejné zakázky, kterou se shodou 

okolností podařily sociálnímu podniku získat. Tak že to zase hodně motivovalo jiné město 

k založení sociální podniku, jelikož vidí, jak to reálně udělat, jak založit sociální podnik 

a jak ho podpořit tou veřejnou zakázkou. Tak že oni nejvíce potřebují ty praktické věci. 

I je dobré přímo zvát podnikatele, aby tam přijeli říct, jak ten sociální podnik vést a řídit 

než nějaké obecné informace. 

Je ve Středočeském kraji nějaký podnik dobrou praxí pro ostatní?  

Například Social trade z Kolína. Nebo jsme se byli podívat v pivovaru Kříč, ten je tako 

hodně zajímavé. Ten funguje hodně jednoduše a nevýrazně, ale zaměstnávají osoby 

s mentálním postižením a po 3 letech činnosti i založili školu a je to na malé vesnici 

a začali generovat takový zisk, že můžou podporovat rozvoj té místní školy. Protože tam 

nic v okolí není pro děti, tam jsou jen tradiční školy a některým dětem chybí ta alternativa 

nebo možnost něčeho jiného.  

Kdo je podle vás klíčovým aktérem v rozvoji zaměstnanosti v regionech Středočeského 

kraje?  

Záleží jak v kterém městě, když jsou malé obce tak je klíčová ta obec, ten městský/obecní 

úřad, jak on se k tomu postaví. A kolikrát je to ten hlavní aktér vůbec ve všech oblastech, 

po tom samozřejmě ÚP, který má ale limity té své práce, proto je ten obecní úřad klíčový. 

Potom je také důležitá práce neziskových organizací, které umí dobře pracovat s cílovou 

skupinou, a i když se snaží starosta někoho zaměstnat tak to bude dělat tak nějak selským 

rozumem a v některých věcech bude selhávat. Ty neziskové organizace znají specifika 

například u osoby s duševním onemocněním, vědí že potřebují to, a to a nesmějí tohle.  

Myslíte, že by podpora zaměstnanosti měla být v kompetenci pouze státu a ÚP? 
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Myslím, že z hlediska dlouhodobé udržitelnosti by se do toho více měly zapojovat 

soukromé firmy, pokud ti lidé selhávají v tom, že se nemůžou nechat zaměstnat 

v soukromých firmách a někde zametají chodníky v rámci VPP, tak stejně vždycky 

uvíznou v nějaké fázi toho prostupného zaměstnání. Když ty soukromé firmy nebudou 

vytvářet nějaká chráněná pracoviště nebo chráněné dílny nebo vůbec přizpůsobovat ty 

podmínky tomu, aby ten člověk tam mohl postupně růst nějakým pomalým stabilním 

vývojem tak to stejně nebude fungovat. Tak že ÚP je důležitý, ale ty soukromé firmy by 

měly přijmout odpovědnost za rozvoj daného regionu a vědět že tu možnost mají.  

Měla by být podpora zaměstnanosti řešena i na místní úrovni?  

 Podpora zaměstnanosti už většinou je řešená i na místní úrovni, protože hodně závisí 

i teď jak jsou opatření jako VPP atd. na rozhodnutí starosty kolik míst vytvoří, což je ten 

první krok k tomu dalšímu prostupu a potom i jaké dává investiční pobídky pro příchod 

jakých firem, jestli spíše podporuje rozvoj drobného podnikání nebo podpoří velkou 

firmu. Ve finále je na té lokální úrovni.  

I ÚP má sice generální ředitelství, které vydává určité metodiky anebo jsou nějak omezení 

zákonem, ale stejně je tam určitá vůle v tom, jak se dají naplňovat ty jednotlivé paragrafy 

a jak mám zkušenost s různými ÚP, tak je jen na jejich rozhodnutí, jak to naplní nebo 

využijí určitou možnost. 

Jaká je vaše zkušenost s komunikací se samosprávami, chtějí řešit problémy nebo ne?  

Jak kdo, ale když to vezmu plošně, tak to chtějí řešit. Těm zdravím starostům záleží. Je 

to politicky takové obtížné téma u těch sociálních vyloučených lidí, protože pokud dělají 

nějaké aktivity přímo pro ně, tak to špatně vnímá zbytek voličů, tak že oni to vnímají skrz 

tohle. Protože se ozve zbytek voličů – jak to že jim pomáháte nám ne, co děláte pro nás? 

Tak že to je potom na hraně. Vím, že takhle skončil jeden pan starosta, který dělal hodně 

aktivit na podporu romské komunity, která je v daném městě silná. Tak že pak už ho 

nezvolili, uškodilo mu to. Poté byl ředitelem Social trade a realizoval své myšlenky tam. 

Tak že to je riskantní rozhodnutí, tak že jim rozumím, proč do toho nechtějí jít. Nebo 

když si tu odpovědnost uvědomují, tak jsou raději opatrní. Někteří jsou naopak zase hodně 

radikální, že by se rádi těch problémových lidí ze své obce zbavili, protože takových obcí 

máme pár ve spolupráci.  
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Měla by být podpora zaměstnanosti součástí i dalších politik v regionu? Případně 

jakých?  

Ono jsou ty pakty zaměstnanosti, myslím že to je dobře pokryté jenom je strašně moc 

nástrojů, jako je pakt zaměstnanosti, VPP atd. ale, jak jsem to zažila, tak někde to funguje 

jenom formálně a někde to využijí naplno a vezmou to jako formát který je nějak 

vymyšlený a prakticky si ho aplikují tak jak potřebují, tak že si myslím, že už není potřeba 

vymýšlet něco nového. Nebo se v současnosti hodně rozvíjejí inkubátory a akcelerátory 

na sociální podnikání, a to chce vytvořit Středočeská hospodářská komora 3 inkubátory 

podnikatelské, což si myslím že možná je ta cesta.  

Já to furt vidím přes ty sociálně vyloučené a tu problematiku zaměstnanosti omezenou 

hlavně na to téma těch nezaměstnaných, protože druhou kapitolou jsou ti zaměstnaní, 

kteří mají špatné pracovní podmínky – například směnné provozy, nízké mzdové 

ohodnocení, hlučnost atd. Tím my se moc nezabýváme, my řešíme hlavně tu spolupráci 

s těmi nezaměstnanými. Ale ty akcelerátory to si myslím, že jsou ty nástroje, které by se 

měly více rozvíjet ale i odpovědnost těch začínajících podnikatelů, aby to nevnímali jako 

že mají dosahovat zisk, ale vždycky myslet i na to zázemí ze kterého vycházejí nebrat, že 

je to jen banka atd. a že je to prázdný pojem, ale jsou to i ti lidé na tom městě, kde žijí.  

Máte nějakou zkušenost s pakty zaměstnanosti?  

Ne ono je těžké se do toho dostat. Ale myslím, že všechny ty nástroje, které nějakým 

způsobem propojují ty aktéry a sdílí ty zkušenosti jsou dobré.  

Středočeský kraj je hodně zaměřený na lidi s vyšší vzdělaností, protože v jiných 

regionech je vyšší podíl nízkokvalifikovaných pozic než tady, tady víc firmy hledají 

vysokoškoláky a hi-technology atd. 

Problém je i s vnitřními periferiemi krajů, které jsou problémem ve všech krajích. Protože 

ono se to zdá že je to území uprostřed republiky, ale stejně je furt doprava nějak 

centralizovaná a na horách je to aspoň viditelné a nejde to propojit, ale na krajích okresů 

a krajů je to také velmi problematické.  

Spolupracuje vaše organizace při tvorbě a realizaci opatření i s jinými aktéry?  
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Spolupracujeme hodně s městy, s MPSV, ÚP, GŘÚP, dále s organizacemi, který dělají 

podobné projekty jako s HUBEM nebo s otevřenou společností, s naší školou, FDV 

hlavně s organizacemi co realizují projekty.  

Myslíte, že díky tomu jsou ty opatření účinnější?  

Spíše bych řekla že účinnější je pomoci těm jednotlivcům, že víme o tom, co se děje v tom 

regionu a můžeme je nakontaktovat na někoho kdo je pro ně vhodnější tak že asi ano.  

Snažíte se rozšiřovat spolupráci?  

Je to v rámci úvazku, já mám tady poloviční úvazek a je to všechno limitované tím časem, 

ono by se toho dalo vymyslet strašně moc. Chtěla bych třeba spolupracovat 

s Czechinvestem nebo s těmi Hospodářskými komorami. Více se zaměřit na to 

odpovědné zadávání VZ, ale je to limitované časem.  

Je ve Středočeském kraji nějaké město dobrou praxí v oblasti rozvoje zaměstnanosti?  

Znám jen města, která spolupracovala s agenturou, ale v současnosti je to Kolín a Příbram 

a Kralupy. Ještě jsme spolupracovali s městem Slaný, tam mám pocit, že Slaný trochu 

stájí ve stínu Kladna, tím, jak spadá pod okres Kladno, tak se některé věci zablokovali na 

té okresní úrovni a měli pak svázané ruce v některých rozhodnutích. Takže někdy to 

město může být „špatnou praxí“ ale má své limity, že s něčím nehne, pokud ho někdo 

blokuje. Myslíte, že by bez vaší aktivity v oblasti zaměstnanosti situace v Příbrami 

a Kolíně nezlepšila?  

Myslím, že v Příbrami ano, my jsme tam i doporučili toho realizátora projektu 

prostupného zaměstnávání a kolegyně tam 3 roky intenzivně facilitovala různá setkání a i 

je podpořila, protože na té pracovní skupině se něco dohodne a pak to vyšumí, tak že 

někdo něco slíbí a pak to neudělá, tak že tou činností té lokální konzultantky která to tam 

hlídala, aby se všechno naplnilo a s těmi lidmi se vídala s všechno jim to připomínala, tak 

si myslím, že tou drobnou prací to tam furt tlačila, aby ty lidi dělali to co slíbili a k čemu 

se zavázali a posunulo se to tam. Začal se tam realizovat ten projekt, a i díky němu už to 

začala ta místostarostka vidět v reálných obrysech a nějak to tam tlačí a snaží se to otvírat 

a tím otvírá i dveře do dalších institucí, tak že Příbram takhle funguje dobře. 

 


