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Shrnutí

Tento materiál se prioritně zaměřuje na definici aktuálních problémů trhu práce v ČR a na 
nejvíce ohrožené skupiny. Vlastní systém poradenství je v materiálu zmíněn jen jako jeden 
z důležitých a nezbytných prvků, které situaci na trhu práce mohou ovlivnit pozitivním 
směrem. Je to proto, že situaci je možné řešit jen jako komplex, nikoliv jedním nástrojem. 
Bez pochopení souvislostí se však i sebelépe míněný nástroj mine účinkem a hrozí tak 
narušení základního pravidla při vynakládání veřejných zdrojů, tzn. pravidla 3E. Tuto filozofii 
zpracování jsem zvolil i s ohledem na připravené pokračování projektu tak, aby byla 
zabezpečena kompatibilita. Tím jsem se mírně odklonil od původně zamýšlené osnovy 
z 03/2013 a reagoval tak na aktuální vývoj projektu.

Aktuální situace trhu práce v České republice je výrazně ovlivněna dopady hospodářské 
krize, zejména výrazným převisem nabídky pracovní síly nad její poptávkou. Tato situace 
vede nejenom k obecnému růstu míry/podílu nezaměstnanosti, ale rovněž k prohlubování 
problémů specifických skupin osob na trhu práce. Tyto negativní trendy jsou dále 
prohlubovány strukturálním nesouladem na trhu práce, zejména nedostatečnou adaptabilitou 
pracovní síly, nesouladem mezi kvalifikačními požadavky trhu práce a kvalifikací pracovní 
síly, demografickým vývojem, situací služeb zaměstnanosti a nedostatečnou spoluprací na 
trhu práce. Za nejvíce ohrožené skupiny na trhu práce lze označit osoby mladé, starší 
pracovníky, rodiče s dětmi, zejména matky a ženy obecně, dále pak osoby sociálně 
vyloučené, u nichž je zaměstnání podstatným nástrojem boje s chudobou a sociálním 
vyloučením, a osoby zdravotně postižené. 

V případě, že nebudou přijata příslušná opatření a nedojde k oživení ekonomiky, je na 
základě posledních předpokladů MPSV výrazně ohroženo naplnění národních cílů politiky 
zaměstnanosti, kterými ČR chce přispět k dosažení cílů strategie Evropa 2020. V této situaci 
bude narůstat role celoživotního vzdělávání a dalšího vzdělávání dospělé populace. Bude 
však potřeba i tyto nástroje inovovat a přizpůsobit je reálným potřebám a trendům trhu práce. 
To je cílem nejen centrálních orgánů, ale také individuálních projektů. Na druhou stranu bude 
nezbytné, aby do regionů přicházeli takoví zaměstnavatelé, kteří budou schopni využít 
poměrně vysoké a kvalitní kvalifikační struktury, kterou máme v kraji k dispozici. To bude pro 
změnu základní úkol pro jakékoliv budoucí krajské vlády.

.
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1.Situace trhu práce ČR

1.1.Ekonomická situace ČR a její vývoj

Je logické, že situace na trhu práce je závislá na stavu a vývoji hospodářství České 
republiky. Česká ekonomika je nadstandardně závislá na zpracovatelském průmyslu, který 
má výrazně proexportní charakter a je citlivý na stav ekonomického cyklu. Velká míra 
otevřenosti a vysoká vazba české ekonomiky na trh EU (především Německa jakožto 
dominantního obchodního partnera) zvyšuje riziko přenosu negativních vlivů vývoje evropské 
ekonomiky.

Stav ekonomiky a trhu práce ČR je ve druhé dekádě tohoto století diametrálně odlišný od 
stavu v první dekádě, která byla charakterizována převážně dynamickým růstem ekonomiky, 
s výrazně pozitivním dopadem na trh práce. Tento růst byl zastaven finanční a následně 
ekonomickou krizí koncem roku 2008, s plným dopadem na ekonomiku v roce 2009, kdy se 
hrubý domácí produkt (HDP) propadl o 4,5 %. V roce 2010 došlo k přechodnému oživení 
ekonomiky, HDP vzrostl ročně o 2,5 %, aby v roce 2011 růst HDP opět poklesl na 1,9 %. 
V roce 2012 HDP meziročně poklesl o 1,3 %. Současné predikce ČNB hovoří o poklesu ke 
konci roku v řádech desetin p.b., naopak pro rok 2014 již existuje umírněný optimismus  

Také v zemích EU došlo v roce 2010 k mírnému oživení, které pokračovalo i v prvním 
pololetí 2011. Turbulentní vývoj eurozóny v závěru roku 2012 však ohledně výraznějšího 
růstu přinesl pesimistické předpovědi. Evropská ekonomika balancuje na hranici recese.

Lze tedy předpokládat, že první polovina této dekády bude z hlediska vývoje ekonomiky 
velmi nestabilní, a pokud se nepodaří vyřešit krizi eurozóny a snížit zadlužení většiny 
členských států EU, budou všechny členské státy EU (i nečlenové eurozóny) s velkou 
pravděpodobností vystaveny nové ekonomické krizi, s dalším negativním dopadem na trh 
práce. 

1.2.Demografická situace ČR a její vývoj

Demografická projekce obyvatelstva do roku 2050 byla zpracována v roce 2003 na základě 
Sčítání lidu, domů a bytů 2001. Vzhledem k tomu, že zásadní změny v porodnosti a 
zahraniční migraci se začaly projevovat již v 90. letech minulého století, lze předpokládat, že 
projekce z roku 2003 stále dobře postihuje možný demografický vývoj pro účely tohoto 
dokumentu. Dle projekce bude počet obyvatel ČR do roku 2015 mírně růst, ale následně 
bude opět klesat. V roce 2020 bude počet obyvatel zhruba na úrovni roku 2005 a klesající 
trend je projektován až do roku 2050, kdy celková populace poklesne o 8% oproti roku 2005.

Tento vývoj bude provázen rovněž nepříznivými změnami ve věkové struktuře obyvatelstva. 
Podíl obyvatel ve věkových skupinách 0 - 19 se snižuje mezi roky 2005 – 2020 z 21 % na 
18,3 % a podíl obyvatelstva v produktivním věku (20 – 64) se ve stejném období sníží z 64% 
na 61,4%. Naopak s ohledem na stárnutí obyvatelstva a přechod do důchodového věku 
silných poválečných ročníků se zvýší ve sledovaném období podíl populace starší 65 let z 
14,1% na 20,3%.  

Současné prognózy demografického vývoje ukazují, že v 1. polovině 21. století bude trh 
práce ovlivněn razantním úbytkem produktivní složky obyvatelstva. Modelace vypracované 
pro tematické kulaté stoly „Rezervy českého trhu práce a jeho budoucnost“1 ukazují, že k 
výpadku pracovní síly by došlo i za optimálního vývoje zaměstnanosti. V případě neměnného 
stavu specifických měr zaměstnanosti bude od roku 2015 docházet k setrvalému úbytku 
pracovní síly, a to zejména u mužů.

                                                
1 Společný projekt Českého statistického úřadu a Think-tanku IDEA při CERGE-EI.  ČSÚ A CERGE-EI: 
Rezervy českého trhu práce a jeho budoucnost. [online]. 2011 - 2012. [cit. 2013-02-15]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/prezentace_a_tiskove_konference_zamestnanost_nezamestnanost_ .
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Stárnutí populace se neprojevuje negativně pouze v oblasti zaměstnanosti, ale rovněž 
způsobuje permanentní tlak na veřejné rozpočty (výdaje na důchody, zdravotní péči a 
daňové zatížení) a může ohrozit mezigenerační a sociální smír.

V současné době je negativní dopad poklesu počtu obyvatel v produktivním věku na nabídku 
práce do značné míry kompenzován efekty přechodného růstu produktivní složky 
obyvatelstva v důsledku vstupu silných populačních ročníků na trh práce. Je však zřejmé, že 
do budoucna je tento stav, v němž trh práce čerpá pracovní sílu především z osob ve 
středním produktivním věku, neudržitelný. Je tedy nutné hledat rezervní zdroje pracovní síly, 
které jsou v ČR k dispozici. Závěry uvedených kulatých stolů poukazují zejména na 
následující možné skupiny:

 Ženy, zejména ve věkové skupině 15 – 34 let2, u nichž dochází ke kumulaci dvou 

faktorů bránících vstupu na trh práce – studium a následné mateřství. V této věkové 

skupině dosahuje ČR jedné z nejnižších měr zaměstnanosti. Jedná se o jeden z 

nejdůležitějších zdrojů budoucí pracovní síly, a to zejména pro období od roku 2030. 

 Mladí - osoby do 30 let věku. Rezervy spočívají zejména v přizpůsobení vzdělávacího 

systému a jeho struktury tak, aby vedl k zefektivnění doby školní docházky, a to jak 

na straně zahájení školní docházky (zabránění zbytečných odkladů nástupů na ZŠ), 

tak na straně ukončování školní docházky (prodlužování studia, nevhodná struktura 

VŠ studia – málo bakalářských studijních programů), včetně souladu studia, 

zaměstnání a mateřství. Prvky vzdělávacího systému (školy) musí rovněž udělat 

maximum pro hladký přechod mezi studiem a zaměstnáním, zejména zvýšit 

spolupráci se zaměstnavatelskou sférou.

 Zaměstnanost osob staršího věku je výrazně ovlivněna důchodovým věkem a strmě 

klesá s jeho dosažením, resp. přiblížením se. Záleží zejména na zaměstnavatelské 

sféře, aby se trvale vytvářely podmínky pro pozvolnější odchod z trhu práce, pro 

usnadnění profesní mobility v závěru kariérního života svých zaměstnanců. Jejich 

delší udržení na trhu práce umožní snížit negativní dopady stárnutí obyvatel.

 Osoby na trhu práce znevýhodněné, tedy osoby, jimž ve vstupu na trh práce brání 

zdravotní, kulturní či sociální hendikepy.

 Migranti – vzhledem k celkovému prognózovanému úbytku obyvatelstva ČR budou 

migranti vhodným rezervním zdrojem kvalifikované pracovní síly, a to zejména v těch 

oborech, kde nebude možné potřebu ekonomiky pokrýt vlastními zdroji. 

Prakticky žádné rezervy budoucí pracovní síly nejsou u skupiny mužů ve středním věku (35 
– 54 let), která již v současné době dosahuje ČR vysoké míry participace na trhu práce.

1.3.Vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti

Celková zaměstnanost a nezaměstnanost

Zaměstnanost dosáhla v ČR vrcholu v roce 2008. Po nástupu finanční a hospodářské krize 
v 2. pololetí 2008 česká ekonomika zpomalila s následným poklesem zaměstnanosti
z průměrných 72,4 % v roce 2008 ve věkové skupině 20 – 64 let na hodnotu 71 % v 1. pol. 
2012. 

                                                
2
 Věková skupina uváděná zmíněným projektem.
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Zároveň došlo ke změně struktury zaměstnaných, a to v důsledku nárůstu skupiny 
podnikatelů bez zaměstnanců jak v absolutním čísle, tak v jejím podílu na pracovní síle. 
Možnou příčinou tohoto jevu je na straně pracovní síly zřejmě snaha o řešení zaměstnanosti 
vlastními silami (spoléhat v nejisté době na své vlastní síly), kdy se v zásadě jedná o 
pozitivní tendenci. Na straně zaměstnavatelů můžeme příčinu hledat ve snaze optimalizovat 
náklady, v tomto případě však jev spíše poukazuje na negativní tendenci – ztrátu motivace 
uzavírat pracovní vztah (je výhodnější zadat práci subdodávkou, nežli zaměstnávat pracovní 
sílu). Dále došlo k přesunu pracovní síly ze sekundárního sektoru do terciérního sektoru (cca 
o 2 p. b.), přičemž setrvával pokles podílu zaměstnanců v primárním sektoru (o 0,3 p. b.). 
V 1. pol. 2012 v terciérním sektoru bylo zaměstnáno 58,9 % zaměstnanců, v sekundárním 
sektoru 38,2 %.

Trh práce dále na krizi reagoval změnou struktury pracovních úvazků, neboť v letech 2009 a 
2010 došlo k přechodnému snížení podílu pracovních úvazků na dobu neurčitou a ke 
zvýšení podílu zaměstnaných na částečný pracovní úvazek či pracovní poměr na dobu 
určitou. Tento jev lze opět vysvětlit snahou trhu práce o vyšší flexibilitu. V odvětvové 
struktuře pracovních úvazků na dobu určitou výrazně dominuje zpracovatelský průmysl3. 
Tato forma zaměstnávání sice na jedné straně posiluje flexibilitu zaměstnavatelů, na straně 
druhé však zvyšuje nejistotu zaměstnanců na trhu práce s dalšími negativními dopady na 
kvalitu jejich života. S přechodným vzestupem ekonomické aktivity v roce 2011 došlo k 
opětovnému růstu podílů pracovních poměrů na dobu neurčitou a k poklesu uzavřených 
zkrácených pracovních poměrů. 

Hospodářská krize rovněž zastavila růst přílivu zahraniční pracovní síly. Její pozvolný nárůst 
v roce 2011 nedosáhl úrovně předkrizového období. Postupně došlo ke změně formy 
zaměstnávání cizinců. Od roku 2008 setrvale klesá počet povolení k zaměstnání a vzrůstá 
počet cizinců s živnostenským oprávněním. Mezi zahraničními pracovníky převládají profese 
s nízkou kvalifikací.

Míra (evidované) nezaměstnanosti se rovněž vyvíjela v návaznosti na ekonomický vývoj. 
Od roku 2006 postupně klesala až do června 2008, kdy se pokles zastavil na hodnotě 5,0 %. 
Dopad světové ekonomické recese způsobil opětovný růst míry nezaměstnanosti v ČR, která 
kulminovala v únoru 2010 na hodnotě 9,9 %. Zánik pracovních příležitostí a převis nabídky 
pracovní síly nad její poptávkou se výrazně odrazil v prohlubování dlouhodobé 
nezaměstnanosti, když podíl uchazečů o zaměstnání vedených v evidenci ÚP ČR dosáhl 
k 30. 6. 2012 hodnoty 38,1 %.

Prudký pokles počtu hlášených volných pracovních míst se jako důsledek krize začal 
projevovat od druhé poloviny roku 2008 a pokračoval až do roku 2010. V roce 2011 v reakci 
na mírný růst počet míst lehce vzrostl a pohybuje se od této doby na úrovni 40 až 44 tis. 
míst, zatímco v 1. pol. 2008 bylo hlášeno 152 tis. míst. Na jedno volné pracovní místo 
připadalo k 30. 6. 2012 11,1 uchazeče o zaměstnání. Ve struktuře volných pracovních míst 
došlo v roce 2011 ve srovnání s předkrizovým obdobím4 k poklesu podílu pracovních míst 
s požadovaným základním vzděláním, podíl pracovních míst pro vyučené se vrátil na 
předkrizovou úroveň, a dále vzrostl podíl pracovních míst s požadavkem úplného středního 
vzdělání s maturitou a s vysokoškolským vzděláním.

Mezinárodní srovnání zaměstnanosti a nezaměstnanosti

                                                
3
 Český statistický úřad: Výběrové šetření pracovních sil (dále jen VŠPS), dostupné z www: 

http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/vyberove_setreni_pracovnich_sil. V roce 2010 27,6 % 
pracovních úvazků na dobu určitou ve zpracovatelském průmyslu, v roce 2011 již 30,5 %. Celkový 
počet pracovních úvazků na dobu určitou v roce 2010 činil 353,2 tis, v roce 2011 poklesl na 342,9 tis. 
Podíl termínovaných pracovních úvazků v ČR se dlouhodobě pohybuje v rozmezí 8 – 8,6 % (v roce 
2010 dokonce 8,9 %), což je však pod průměrem EU27 (13,9 % v roce 2009), data z ledna 2012. 



5

Co se týče mezinárodního srovnání, pokles míry zaměstnanosti a růst míry nezaměstnanosti 
v ČR v důsledku dopadů krize korespondoval s menšími odchylkami s vývojem těchto měr v 
naprosté většině členských států EU v souladu s vývojem ekonomického cyklu. Celková míra 
nezaměstnanosti ČR měřená metodikou, kterou vydal EUROSTAT, se trvale udržuje pod 
průměrem EU 27 a patří v EU mezi nejnižší (pohybuje se na 5. až 7. místě).
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1.4.Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo

Za ekonomicky neaktivní obyvatelstvo jsou označovány ty osoby, které nejsou zaměstnány 
ani nezaměstnány (např. děti předškolního věku, osoby navštěvující různé vzdělávací 
instituce, starobní důchodci, osoby dlouhodobě nemocné nebo invalidní apod.). Zároveň je 
pro ně charakteristické, že nesplňují 3 základní podmínky nezaměstnanosti 
(nezaměstnanost, aktivní hledání práce, možnost nástupu do práce do 14 dnů). Patří sem 
tedy i uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu práce, kteří nejsou schopni nastoupit do 
práce do 14 dnů a rovněž osoby na rodičovské dovolené.

Nejčastějším důvodem ekonomické neaktivity je starobní či invalidní důchod. V roce 2008 
činil jejich podíl na ekonomické neaktivitě 61,3 %, v roce 2011 již 63 %. Absolutně se jednalo 
o nárůst o 80,7 tis. z 2 273,9 tis. na 2 354,6 tis. osob. Růst je dán zejména setrvalým 
nárůstem počtu osob v řádném starobním důchodu v souvislosti s demografickým vývojem 
populace. Druhým nejčastějším důvodem ekonomické neaktivity v roce 2011 bylo studium, 
souhrnně 23,6 % za všechny typy škol, přičemž zejména studenty vysokých škol lze 
částečně považovat za potenciální zdroj pracovní síly - s ohledem na relativně dlouhou dobu 
studia a nízký podíl bakalářských studijních programů zaměřených přímo na praxi trhu práce 
(8 % z ekonomicky neaktivních, cca 301 tis. osob).

Nejvýraznější rozdíl ekonomické neaktivity mezi muži a ženami tvoří péče o rodinu. Zatímco 
u mužů činil v roce 2008 jeho podíl pouhých 0,29 %, u žen 15,25 % (absolutně 4,1 tis. mužů 
proti 332,8 tis. žen). Rovněž tedy skupina žen pečujících o rodinu tvoří potenciální zdroj 
pracovní síly, a to zejména porovnáme-li tyto údaje s národním dílčím cílem zvýšení 
zaměstnanosti žen, kde by při současném vývoji dle projekce MPSV byl český trh práce o 
cca 50 tis. osob pod cílovou hodnotou.

1.5.Strategické dokumenty a doporučení

Evropa 2020

Základním východiskem určujícím rámec politiky zaměstnanosti do roku 2020 je závazek ČR 
přispět k dosažení globálního cíle EU – dosáhnout do roku 2020 zaměstnanosti ve věkové 
skupině 20 – 64 let 75 %, a to při respektování hospodářské, sociální a regionální 
soudržnosti. Stěžejní je přitom iniciativa „Program pro nové dovednosti a pracovní místa“. 
Pro ČR je základní rámec následně vymezen národními cíli politiky zaměstnanosti 
schválenými vládou ČR usnesením č. 434 ze dne 7. června 2010:

 zvýšení míry zaměstnanosti žen věkové skupiny 20 – 64 let na 65 %, 

 zvýšení míry zaměstnanosti starších pracovníků 55 – 64 let na 55 %,

 snížení míry nezaměstnanosti mladých osob věkové skupiny 15 – 24 let o třetinu proti 

roku 2010,

 snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací o čtvrtinu proti roku 2010.

Na základě provedených předpovědí se ukazuje, že jestliže bude pokračovat současný 
negativní vývoj ekonomiky a ČR by za těchto okolností nepřijala žádná další opatření, 
nebude možné naplnit výše uvedené cíle politiky zaměstnanosti do roku 2020. 

2.Problémy trhu práce ČR

Ústředním problémem trhu práce v ČR je nízká zaměstnanost, vyvolaná primárně finanční a 
ekonomickou krizí. Nízká zaměstnanost je zapříčiněna jednak vysokou nezaměstnaností a 
zároveň v některých skupinách pracovní síly podtrhována vysokým podílem ekonomicky 
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neaktivních. Na vysokou míru nezaměstnanosti můžeme nahlížet jako na projev výrazného 
převisu nabídky pracovní síly nad její poptávkou.

Poptávka po práci závisí zejména na ekonomickém vývoji a stavu ekonomického cyklu, na 
podnikatelském prostředí, na celkovém nastavení mixu všech politik vlády ovlivňujících trh 
práce (sociální, zaměstnanosti, hospodářská, rozpočtová, regionální, vzdělávání, apod.). 
Nabídková strana trhu práce je ovlivňována zaměstnatelností pracovní síly, přičemž nízká 
zaměstnatelnost je způsobovaná především vzdělanostním a oborovým nesouladem 
nabídky pracovní síly a poptávky po ní, nízkou adaptabilitou a mobilitou pracovní síly, malou 
motivací některých skupin pracovní síly přijmout práci a udržet se v ní, a to v důsledku jak 
individuálních, tak strukturálních bariér v přístupu na trh práce. Dále ji negativně ovlivňuje 
nízká pružnost trhu práce, nízká pracovní participace matek s dětmi, mladých do 24 let 
a starších osob (55 až 64 let).  

Problém nedostatečného zapojování určitých skupin ekonomicky neaktivního obyvatelstva 
na trh práce roste především z pohledu demografického vývoje ČR, kdy je trh práce čím dál 
více ovlivňován razantním úbytkem produktivní složky obyvatelstva.  

2.1.Nízká zaměstnanost ohrožených skupin osob

Z provedených analýz vyplývá, že nejvíce ohroženými skupinami na trhu práce v ČR jsou: 

 ženy, zejména matky s dětmi předškolního věku,

 osoby do 24 let,

 starší osoby ve věku 55 až 64 let,

 osoby s nízkou kvalifikací.

Na tyto skupiny osob jsou proto také zaměřeny národní cíle zaměstnanosti ČR do roku 2020. 

Dalšími ohroženými skupinami osob jsou:

 osoby se zdravotním postižením,  

 ostatní ohrožené skupiny (osoby sociálně vyloučené či osoby ohrožené sociálním 

vyloučením, např. bývalí vězni, osoby ohrožené závislostí, apod.),

 osoby dlouhodobě nezaměstnané, u nichž zpravidla dochází ke kumulaci vícero 

faktorů charakteristických pro již uváděné skupiny.

Jedná se o skupinu problémů, které lze řešit zejména prostřednictvím nástrojů aktivní politiky 
zaměstnanosti a které se dotýkají nabídkové strany trhu práce – uchazečů a zájemců o 
zaměstnání či osob na trh práce vstupujících.

2.1.1.Ženy 

Znevýhodnění žen a jejich nízká zaměstnanost, zejména v důsledku mateřství, je jedním 
z nejslabších míst českého trhu práce. Vzhledem ke komplexnosti této problematiky je 
ženám věnován samostatný rozbor v následujícím stromu problémů níže. 

Z hlediska pohlaví do roku 2008 převažovaly v evidenci úřadů práce ženy, v letech 2009-
2011 převážili dočasně muži. Přechodné zvýšení podílu žen na zaměstnanosti je odrazem 
ztráty zaměstnání mužů v době krize v odvětvích převážně zaměstnávajících muže a s 
posilováním váhy potřeby dvou příjmů v rodině z důvodu poklesu reálných příjmů. V 1. 
pololetí 2012 evidence úřadů práce potvrdila návrat předkrizové tendence, a tak rozhodující 
podíl opět připadl ženám. 

Ohrožení žen na trhu práce se projevuje v několika úrovních. Předně se jedná o jejich 
znevýhodnění v důsledku mateřství, případně ve vyšším věku z důvodu péče o osoby blízké 
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(např. rodiče), ale rovněž z důvodů diskriminačních – zejména nižší odměňování a ztížený 
přístup k zaměstnání (preference mužů). Vzhledem k tomu, že zaměstnanost mužů v 
produktivním věku dosahuje v ČR relativně vysokých hodnot, představují ženy výrazný 
potenciální zdroj pracovní síly, a to i s ohledem na jejich vyšší účast na vzdělávání.

Nejvýrazněji se pokles zaměstnanosti u žen projevuje v důsledku mateřství, a to zejména při 
opětovném návratu z rodičovské dovolené na trh práce. Zaměstnanost matek s alespoň 
jedním dítětem mladším 6 let se i přes zlepšení v roce 2011 nadále nachází pod průměrem 
EU27. Oproti tomu zaměstnanost otců s alespoň jedním dítětem do 6 let věku ve stejné 
věkové skupině naopak přesahuje hodnotu průměru EU27.

Nesoulad mezi pracovním a rodinným životem (zejména mateřstvím) je jednou ze základních 
příčin nižší participace žen na trhu práce v produktivním věku, přičemž hlavním důvodem je 
nemožnost zajistit kvalitní péči o dítě při výkonu zaměstnání. Hlavními příčinami jsou:

 Nedostatečné využívání flexibilních forem organizací práce.5 Bariéry jsou jak na 

straně zaměstnanců či zaměstnavatelů, tak v souvislosti s obecným sociokulturním a 

právním prostředím ČR. Pracovně právní legislativa ČR (zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce) sice nebrání tvorbě zkrácených pracovních úvazků, v zásadě je však 

ani nepodporuje a vykazuje značnou míru „neutrálnosti“6, diskutabilní je rovněž 

ochrana zaměstnanců pracujících na kratší pracovní dobu (např. přesčasové hodiny). 

Na straně zaměstnanců je pak rovněž, kromě snížené jistoty, výraznou bariérou 

důvod ekonomický, související s nižším finančním ohodnocením, které v případě 

nízkopříjmových skupin nemusí pokrýt zvýšené náklady v důsledku přijetí zaměstnání 

(dojížďka, zajištění péče o dítě/osobu blízkou). Na straně zaměstnavatelů se jedná o 

bariéry spočívající ve zvýšené administrativní a organizační zátěži a rovněž v 

ekonomických důvodech (minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, 

vybavení více pracovních míst). Zkrácené pracovní úvazky však nejsou jedinými 

flexibilními formami práce. Ve spojitosti s mateřstvím je vhodné podporovat i jiné, 

alternativní formy práce, a to zejména s rostoucím technologickým pokrokem 

umožňujícím ve větší míře využívat např. práci z domova. 

 Nedostatečná nabídka kvalitní a cenově dostupné péče o dítě (zejména v 

předškolním věku). Kvalitní předškolní výchova nezasahuje pouze do oblasti podpory 

zaměstnanosti žen, ale rovněž má přesah do vzdělávání (dřívější nástup na ZŠ, vliv 

na další efektivitu vzdělávání) a dopady na sociální inkluzi vyloučených skupin. Tyto 

aspekty se opětovně promítají na trh práce, byť až v době, kdy na něj jedinec 

vstupuje. 

 Nedostatečný soulad mezi politikou zaměstnanosti a sociální politikou, kdy se 

přechod ze sociálního systému do zaměstnanosti vyznačuje ostrou, nedostatečně 

flexibilní hranicí (v souvislosti s mateřstvím zejména kombinace zaměstnání a 

pobírání rodičovského příspěvku, sleva na dani, atd.). Tato ostrá hranice vede ke 

ztrátě motivace získat zaměstnání (dříve než je nezbytně nutné) a opustit 

ekonomickou neaktivitu.

Znevýhodněné postavení žen na trhu práce spočívá zejména v nižším odměňování za 
vykonanou práci v porovnání s muži, přičemž se opětovně ukazuje jako základní faktor 
mateřství, resp. potenciální mateřství. Problematický je též rovný přístup žen k zaměstnání 
                                                
5

K bariérám rozvoje zkrácených pracovních úvazků viz např.: Kolektiv: Bariéry a možnosti využití 
flexibilních forem práce v ČR z komparativní perspektivy. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 
2011.
Kolektiv: Analýza flexibilních forem práce ve vybraných zemích EU. VÚPSV, v. v. i., Praha 2012
6
 Není stanovena povinnost v určitých životních situacích snížit pracovní úvazek či naopak po 

odeznění důvodů k částečnému úvazku opětovný návrat k úvazku plnému.
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v porovnání s muži. Nejvýraznější nerovnost v odměňování mužů a žen nalézáme opět 
v nižším fertilním věku7. Nižší odměňování žen vede k jejich vyšší finanční závislosti a 
vyššímu ohrožení chudobou. V roce 2011 bylo chudobou ohroženo 10,6 % žen, což je o 1,7 
p. b. více než u mužů8. Ženy jsou více zaměstnány v méně placených odvětvích, jako jsou 
služby, vzdělávání, zdravotnictví, veřejná správa. Na českém trhu práce ženy navíc 
znevýhodňuje segregace trhu práce podle sektorů, oborů a pozic (ve vedoucích pozicích
pouze 4 % žen, tento rozdíl vyčnívá v komparaci s průměrně vyšším vzděláním žen).

                                                
7
 Viz data ČSÚ: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/tab/740026FA43. Nejvýraznější rozdíl 

v odměňování na mediánu mezd panoval ve věkové skupině 30 – 39 let (Gender Pay Gap-GPG) přes 
20 %, celkem 16 %) s postupem věku však rozdíl klesá
8
 Viz data ČSÚ: Příjmy a životní podmínky domácností v roce 2011, www: 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/3012-12-r_2012
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2.1.2.Osoby do 24 let

Po propuknutí ekonomické krize byla nejmladší věková skupina společně se skupinou 
starších osob jednou ze dvou skupin, které zaznamenaly nejvyšší nárůst nezaměstnanosti. 
V této věkové skupině, sledované Evropskou komisí, došlo v posledních 5 letech 
k dvojnásobnému nárůstu specifické míry nezaměstnanosti. Její hodnota z roku 2008 ve výši 
9,9 % se v následujících letech výrazně zvyšovala (s přechodným poklesem v roce 2011) až 
na 19,4 % v 1. čtvrtletí 2012. Stále je však pod průměrem EU27, který je 22,9 %.

Nízká zaměstnanost mladých souvisí nejenom se znevýhodněným postavením této skupiny 
na TP, ale rovněž s její nízkou ekonomickou aktivitou. Nejvýraznější problémy lze hledat u 
skupiny absolventů škol, přičemž jako riziková se ukazuje zejména skupina absolventů SŠ a 
VOŠ, v daleko menší míře pak absolventi VŠ. Při porovnání se nezaměstnanost absolventů 
SŠ a VOŠ pohybovala o cca 3 procentní body nad celkovou mírou registrované 
nezaměstnanosti, v případě sloučené skupiny absolventů SŠ, VOŠ a VŠ byla však nižší než 
celková míra registrované nezaměstnanosti, což nasvědčuje skutečnosti, že absolventi VŠ 
nevykazují na TP závažnější poruchu. Uvedená skutečnost je způsobena zejména 
preferováním vyššího vzdělání ze strany zaměstnavatelů v situaci, kdy je na trhu práce 
nadbytek pracovní síly.9

Problém mladých při jejich vstupu na trh práce spočívá zejména v neodpovídající struktuře 
jejich kvalifikací a v nedostatku praktických zkušeností. Tento nedostatek primárně vyplývá 
z nastavení počátečního vzdělávání a nedostatečné váhy praktické přípravy v jeho průběhu, 
včetně spolupráce se zaměstnavateli a získáváním kompetencí, které jsou pro uplatnění na 
trhu práce nezbytné.

2.1.3.Starší osoby

Ke skupinám osob na TP ohroženým se řadí rovněž osoby starších věkových skupin, 
zejména v předdůchodovém věku. Starší osoby jsou skupinou osob, u které často dochází 
ke kumulaci řady faktorů – zejména nižší vzdělání, zdravotní znevýhodnění a nedostatečná 
adaptabilita na měnící se podmínky (a to jak podmínky v důsledku vývoje ekonomiky, 
případně profese, tak rovněž nedostatečné adaptability na změnu vlastní výkonnosti). 
Postavení starších pracovníků na trhu práce s ohledem na měnící se pracovní výkonnost 
dále prohlubuje nedostatečná nabídka flexibilních organizací práce, zejména zkrácených 
pracovních úvazků. Situaci bude nutné řešit zejména s ohledem na vzrůstající podíl těchto 
skupin na celkové populaci v důsledku demografického vývoje a nutnosti udržet starší osoby 
na pracovním trhu. Jedná se však zároveň o věkové skupiny výrazně ovlivněné 
ekonomickou neaktivitou a je proto nutné sledovat i její výši, která s rostoucím věkem klesá. 
Odchody do předčasných či invalidních důchodů jsou na jedné straně jak příčinou nižší 
zaměstnanosti starších věkových skupin, tak na straně druhé jejím důsledkem, resp. 
důsledkem zvýšeného ohrožení této skupiny na trhu práce (jako únik z nezaměstnanosti). 
Kromě výše uvedených důvodů ovlivňuje nižší zaměstnanost této skupiny dále nerozvinutý 
„age management“ v ČR, zejména předsudky zaměstnavatelů spočívající v neschopnosti 
zaměstnavatelů dostatečně využít pracovního potenciálu starších osob. Rovněž poradenství 
při zprostředkování zaměstnání není službami zaměstnanosti prováděno s ohledem na 

                                                
9
 Tomáš FIALA, Jitka LANGHAMROVÁ: Možný vývoj úrovně vzdělání populace České republiky do 

roku 2050 aneb jak se bude vyvíjet lidský kapitál. IN: Fórum sociální politiky 5/2012, str. 2 – 8. 
Vzhledem k převisu nabídky pracovní síly nad poptávkou jsou VŠ vzdělané osoby přijímány na 
pracovní pozice určené pro SŠ vzdělané osoby, které jsou následně z těchto pozic vytlačovány. VŠ 
osoby tak vykonávají profese, které neodpovídají vyšší úrovni jejich vzdělání. Nelze tedy jednoznačně 
konstatovat, že vyšší zaměstnanost VŠ osob by byla jednoznačným důsledkem potřeb TP, ale spíše 
souvisí s obecným růstem podílu VŠ vzdělání v populaci a jejich preferencí zaměstnavateli stejně tak, 
jako v akceptaci horšího pracovního uplatnění ze strany těchto osob v důsledku nižší poptávky po 
pracovní síle.
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koncept „age managementu“ a nedostatečně tedy podporuje motivaci starších 
nezaměstnaných osob nalézt pracovní uplatnění.

2.1.4.OZP

Přestože v posledních letech dochází k růstu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, 
nedochází zároveň ke snižování jejich počtu v řadách uchazečů o zaměstnání. Přestože by 
se mohlo jednat o pozitivní jev, je zároveň nutné poukázat na skutečnost, že navýšení 
zaměstnanosti OZP neodpovídá zvýšení výdajů na příslušná opatření politiky zaměstnanosti. 
Problémem rovněž zůstává integrace OZP na volném trhu práce, a to zejména v období 
hospodářské recese, která zvýrazňuje hendikep těchto osob na trhu práce. Základními 
problémy této skupiny jsou předsudky zaměstnavatelů a nedostatečné využívání pracovní 
rehabilitace ze strany osob se zdravotním postižením v návaznosti na posouzení zdravotního 
stavu. Zároveň nelze pominout fakt, že výkon práce má pozitivní dopad na sociální integraci 
OZP.

2.1.5.Ostatní ohrožené skupiny 

Jedná se o skupiny osob, které nespadají do žádné z výše uvedených, přestože existují 
objektivní či subjektivní příčiny bránící jim v přístupu k zaměstnání. Jedná se zejména o 
osoby ohrožené sociálním vyloučením, převážně z důvodů sociokulturních, či osoby žijící 
v sociálně vyloučených lokalitách (v obou případech zejména Romové). Dále pak osoby, u 
nichž je problematické zapojení do společnosti z důvodu dlouhodobé izolace či sociálně 
patologických jevů (např. osoby vracející se na trh práce z výkonu trestu, osoby drogově 
závislé, atd.) Problémem těchto skupin osob jsou jednak sociální předsudky, nízká 
kvalifikace související s uvíznutím na sekundárním trhu práce a dlouhodobá nezaměstnanost 
spojená se ztrátou pracovních a sociálních návyků. Řada z těchto příčin pak vede 
k diskriminaci některých skupin osob na trhu práce a k nerovnému přístupu k zaměstnání, 
případně nerovnému postavení v zaměstnání. Přitom podpora přístupu k zaměstnání této 
skupiny osob a její motivace v zaměstnání zůstat je jedním ze základních předpokladů boje 
se sociálním vyloučením a ohrožením chudobou. Nezaměstnanost jednoznačně přispívá k 
nárůstu materiální a sociální deprivace osob a ke zvýšení rizika jejich sociálního vyloučení; 
dlouhodobá nebo opakovaná nezaměstnanost ztěžuje možnost participace na sociálních 
vztazích, může vést k sociální izolaci, vyloučení ze sociálních vztahů, ztrátě podpory 
komunity, a tím i k nedostatku příležitostí pro vzdělání a zaměstnání. Negativně působí 
nedostatečné provázání služeb zaměstnanosti se sociálními a zdravotními službami. 

Do této skupiny řadíme rovněž osoby s nízkou kvalifikací. Míra nezaměstnanosti osob 
s nízkou kvalifikací (ISCED 0-2) v EU27 byla v předkrizovém období nejnižší v roce 2007. 
V ČR to bylo o rok později. V EU27 vyvrcholilo postupné zvyšování v 1. čtvrtletí 2012. V ČR 
byl zaznamenán podobný vývoj s přechodným poklesem v roce 2011. Rovněž jako u 
starších osob se jedná o skupinu, v níž dochází ke kumulaci ostatních faktorů, neboť nižší 
kvalifikace je nejvýrazněji zastoupena mezi osobami staršími a osobami se zdravotním 
postižením, osobami ohroženým sociálním vyloučením atd.
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2.2.Nedostatečné přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců změnám

Adaptabilita podniků a jejich zaměstnanců na měnící se strukturu ekonomiky (přechod na 
znalostní ekonomiku, technologické změny, výzkum a vývoj, nové zdroje energií atd.) je 
jedním ze základních předpokladů ekonomického růstu. Nejvýraznější roli v posilování 
adaptability pracovní síly hraje vzdělávání. Vzdělávání je jedním z prostředků pro zajištění 
růstu a konkurenceschopnosti ekonomiky a zajištění sociální soudržnosti. Je jedním z 
důležitých faktorů, ovlivňujících kvalitu a pružnost trhu práce, a zajišťujících jeho ochranu. Z 
pohledu MPSV, a ve vztahu především k politice zaměstnanosti, je klíčová realizace 
konceptu celoživotního učení, který zahrnuje propojení počátečního a dalšího vzdělávání 
přístupného a otevřeného všem osobám na trhu práce. Klíčovým faktorem v tomto smyslu je 
podpora rozvoje dalšího vzdělávání adekvátně propojeného s počátečním vzděláváním. 
Vzdělávání jako klíčový faktor rozvoje trhu práce identifikuje rovněž NERV (Národní 
ekonomická rada vlády).10

V mezinárodním srovnání má ČR vysoký podíl středoškolsky vzdělaných osob a nízký podíl 
vysokoškolsky vzdělané populace. Zároveň však silně diverzifikovaný systém středního 
vzdělání nedokáže vyrovnávat počáteční rozdíly ve studijních dispozicích žáků a jejich 
vzdělanostními aspiracemi odvíjejícími se od jejich sociálně ekonomického zázemí. 
S ohledem na trh práce je vysokoškolské studium v ČR charakteristické nízkým podílem 
profesně orientovaných bakalářských programů a poměrně dlouhou průměrnou délkou 
studia (navíc mnohdy nedokončeného). Tento jev působí na trh práce negativně, zejména 
s ohledem na nízkou zaměstnanost mladých osob a rovněž s ohledem na budoucí vývoj, kdy 
bude nutné hledat rezervní zdroje pracovní síly.

Výše bylo uvedeno, že z pohledu MPSV hraje nejdůležitější roli oblast dalšího vzdělávání, 
kterou kompetenčně řeší z části MPSV. MPSV má zabezpečovat informace o stávajících a 
budoucích potřebách trhu práce a rekvalifikace na trhu práce. MŠMT pak má zabezpečovat 
kvalitu počátečního vzdělávání a přizpůsobování nabídky vzdělávání potřebám trhu práce a 
ověřování nebo uznávání výsledků dalšího vzdělávání. V ČR v současné době plní funkci 
institutu, který shromažďuje standardizované požadavky na jednotlivé kvalifikace, Národní 
soustava kvalifikací (dále jen NSK). Ta obsahuje popsané standardy jednotlivých kvalifikací a 
navazuje na popis povolání tvořený Národní soustavou povolání. Cílem je zajistit propojení 
počátečního a dalšího vzdělávání a zajistit možnost srovnání výsledků dosažených různými 
formami vzdělávání. Uvedený systém získávání kvalifikací v rámci dalšího vzdělávání a 
standardizovaná náplň jednotlivých kvalifikací jsou postupně navazovány a harmonizovány 
na Evropský kvalifikační rámec (EQF), jehož cílem je umožnění uznávání dosažených 
kvalifikací za stejných podmínek ve všech zemích EU. V posledních letech došlo v ČR 
k růstu účasti dospělé populace na vzdělávání a v roce 2011 ČR dokonce překonala s 11,4 
% průměr EU2711. Meziročně došlo k nárůstu o 3,9 p. b., kdy se výrazně projevila podpora 
vzdělávání v podnicích prostřednictvím evropských strukturálních fondů. Nejedná se tedy 
zřejmě o dopady systémových řešení, které jsou nezbytné k udržení tohoto trendu. Přístup 
zaměstnavatelů ke vzdělávání zaměstnanců se liší především s ohledem na jejich velikost. 
Důraz na poskytování dalšího vzdělávání zaměstnancům je patrný spíše v kategorii velkých 
a středních podniků, zatímco u malých podniků je vzdělávání zaměstnancům poskytováno 
spíše zřídka. Na českém trhu práce se rovněž projevuje nesoulad mezi kvalifikační 
poptávkou zaměstnavatelů na jedné straně a kvalifikační úrovní pracovní síly na straně 
druhé, zejména u absolventů a starších osob.

                                                
10

 Rámec strategie mezinárodní konkurenceschopnosti. ÚV ČR, NERV. Praha 2011. Vzdělávání 
věnována 3. Kapitola dokumentu. NERV kritizuje zejména pomalé přizpůsobování se vzdělávacího 
systému měnícím se podmínkám, vývoji a technologickému pokroku
11

 Viz např.: Strategická evaluace ČR či http://www.dvmonitor.cz/system-indikatoru/iv-vystupy/iv-0-
ucast-dospelych-na-dalsim-vzdelavani/iv-0-1-ucast-dospele-populace. V roce 2011 tak ČR poprvé 
překonala průměr EU-27. Nárůst je setrvalý od roku 2005 s výjimkou krátkodobého poklesu v roce 
2009.
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Do tohoto okruhu problémů však kromě vzdělávání, resp. profesní mobility, náleží rovněž 
mobilita geografická, jakožto předpoklad vyrovnání regionálních rozdílů.

Vazba počátečního vzdělávání na TP

Příčiny nedostatečné vazby mezi počátečním vzděláváním a trhem práce souvisí zejména 
s neodpovídajícím nastavením a strukturou vzdělávacích oborů (včetně počtu jejich 
absolventů), které neodpovídají potřebám trhu práce, v nedostatečné praxi při vzdělávání a 
nedostatkem oborů (zejména VŠ) zaměřených do praxe (bakalářské studijní programy). 
Významnou roli hraje i roztříštění zodpovědnosti za kariérové poradenství mezi MŠMT a 
MPSV, které snižuje jeho efektivitu. Výrazně se projevuje nedostatečná spolupráce resortů 
školství a práce se zaměstnavateli. 

Další vzdělávání

Bariéry rozvoje dalšího vzdělávání v ČR spočívají zejména v chybějící systémové a finanční 
podpoře (včetně nástrojů této podpory) a chybějící obecné právní úpravě. Ke konkrétním 
příčinám snižujícím účinnost dalšího vzdělávání se pak řadí problematická realizace 
rekvalifikací (procesní stránka realizace) a rovněž nedostatečné poradenství a 
informovanost v této oblasti.

Předvídání kvalifikačních potřeb

Předvídání budoucích nároků ekonomiky na kvalifikovanou práci je důležitým předpokladem 
pro vytváření dlouhodobého souladu mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu, 
prevenci strukturální nezaměstnanosti a efektivní využití pracovní síly. Jeho nedostatečný 
rozvoj se projevuje jak v oblasti počátečního vzdělávání (nastavení vzdělávacích programů), 
tak v oblasti dalšího vzdělávání, kdy není možné realizovat efektivní poradenství a volit 
vhodné (potřebné) rekvalifikační kurzy. Podnikatelská sféra má tendence tlačit vzdělávací 
systém do uspokojování aktuálních, úzce zaměřených a ihned aplikovatelných potřeb. 
Existuje však poměrně velký stupeň nejistoty, zda bude poptávka po takovýchto profesích 
v daném místě i v dlouhodobějším horizontu.

Nedostatečná profesní mobilita při změně pracovních schopností

Profesní mobilita pracovní síly nesouvisí pouze s oblastí dalšího vzdělávání, ale rovněž 
s adaptabilitou zaměstnance a jeho zaměstnavatele v případě, kdy dojde ke změně 
pracovních schopností zaměstnance (zdraví, věk). Do této skupiny se řadí jak nedostatečná 
podpora pracovním rehabilitacím, tak nedostatečná podpora společenské odpovědnosti 
podniků a motivace zaměstnavatelů k plnému využívání pracovních schopností svých 
zaměstnanců. 

Nedostatek kvalifikované pracovní síly ve vybraných profesích

Kvalifikovaná pracovní síla je jedním z předpokladů zachování konkurenceschopnosti české 
ekonomiky. V současné době existují profese, u nichž se národní hospodářství potýká 
s nedostatkem pracovní síly odpovídající kvalifikace, resp. s nedostatkem know-how 
v takovýchto oborech. Vzhledem k dynamickému vývoji ekonomiky a technologií není možné 
tento problém vždy řešit v potřebném okamžiku domácí pracovní silou a jejím vzděláváním 
(počátečním i dalším). Příčinou tohoto stavu je nejenom nedostatek kvalifikované pracovní 
síly, ale rovněž nedostatečná regionální mobilita, včetně nedostatečné mezinárodní pracovní 
mobility. Problém bude v budoucnu podtrhován i negativním vývojem populace 
poznamenávajícím trh práce úbytkem pracovní síly. 
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Geografická mobilita

Geografické mobilitě, jejíž nízká úroveň je jednou z příčin regionálních disparit trhu práce12

brání kromě subjektivních důvodů (neochota přestěhovat se) zejména důvody objektivní. 
Kromě ekonomických důvodů, kdy příjem ze zaměstnání není schopen vyrovnat zvýšené 
náklady související s přestěhování nebo dojížďkou, se jedná o nedostatečně rozvinuté 
nájemní bydlení a nedostatečnou infrastrukturu. V případě rodičů s dětmi předškolního (ale i 
školního) věku nelze pominout bariéry spočívající v nedostatečné kapacitě a dostupnosti 
zařízení péče o dítě (analogicky pak v případě osob pečujících o starší rodiče nedostupnost 
zařízení péče o starší osoby) atd.
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2.3.Vymezení priorit politiky zaměstnanosti do roku 2020

Globálním cílem politiky zaměstnanosti ČR je zvýšení zaměstnanosti a snížení 
nezaměstnanosti jejích obyvatel založené na zvýšení participace ekonomicky neaktivního 
obyvatelstva na trhu práce, snížení nezaměstnanosti především ohrožených skupin na trhu 
práce a na adaptabilní pracovní síle. Politika zaměstnanosti musí směřovat nejenom 
k podpoře růstu zaměstnanosti, ale rovněž k rozvoji sociálního smíru a dialogu, podporovat 
snižování rizika chudoby, integraci sociálně vyloučených osob ve společnosti a v neposlední 
řadě přispívat ke zlepšení životních podmínek obyvatel České republiky a mezinárodní 
konkurenceschopnosti země. 

Vzhledem k tomu, že řešení řady uvedených problémů bude vyžadovat financování 
z veřejných zdrojů, včetně strukturálních fondů EU, bude kladen důraz na jejich efektivní 
využívání a v případě dotačních programů na jejich udržitelnost i po skončení intervencí.

Strategické priority:

1) Podpora přístupu k zaměstnání, zejména pro skupiny ohrožené na trhu práce 

2) Podpora rovnosti žen a mužů na trhu práce

3) Přizpůsobení podniků, zaměstnanců a nezaměstnaných změnám a potřebám 
trhu práce

4) Rozvoj služeb zaměstnanosti

Jako podpůrná jsou dále vymezena horizontální témata, prostupující výše uvedené 
strategické priority průřezově:

A) Vyrovnávání rozdílů mezi regiony

B) Podpora sociálních inovací (vyhledávání, ověřování a uvádění do praxe nových 

nástrojů, programů a opatření s pozitivním dopadem na trh práce a sociální 

udržitelnost)

C) Zvyšování pružnosti trhu práce

 na zapojení rodičů s dětmi předškolního věku do trhu práce, zejména žen na 

rodičovské dovolené, 

 na podporu vyšší participace starších na trhu práce, jako jsou uchazeči o zaměstnání 

v předdůchodovém věku, senioři do 64 let, uživatelé starobních a předčasných 

důchodů, 

 na snížení míry nezaměstnanosti mladých osob,  

 na snížení míry dlouhodobé nezaměstnanosti. 

U mladých lidí do 24 let se intervence soustředí na nabídku zaměstnání, dalšího 
vzdělávání, dokončení vzdělání (návrat do školy – poskytnutí tzv. druhé šance), získání 
odborné praxe nebo odborných stáží a obdobných aktivit. 

V neposlední řadě bude APZ přispívat k sociální inkluzi. Do této skupiny priorit spadá 
rovněž podpora principů sociální ekonomiky, a to jak v prostřednictvím nástrojů APZ, 
tak mimo ně. 

Zároveň je potřeba s ohledem na zajištění efektivity jednotlivých nástrojů a celé APZ jako 
takové vytvořit a zavést systém pravidelné evaluace a monitoringu APZ. 



16

3. Poradenství

Legislativní rámec – zákon  č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti (dále ZoZ), vyhláška 818/2004 
Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti

§ 105 ZoZ - citace

(1) Součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti jsou rovněž

a) poradenství, které provádějí nebo zabezpečují krajské pobočky Úřadu práce za účelem 
zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro volbu povolání, pro 
zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním
postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,

b) podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením uvedená v části třetí, s výjimkou 
příspěvku podle § 78,

c) sdílené zprostředkování zaměstnání (§ 119a),

d) cílené programy k řešení zaměstnanosti (§ 120).

(2) Krajská pobočka Úřadu práce může na základě dohody zabezpečovat poradenství 
prostřednictvím odborných zařízení, například pedagogicko-psychologických poraden a 
bilančně diagnostických pracovišť, a hradit náklady spojené s touto činností.

(3) Dohoda mezi Úřadem práce a odborným zařízením o provedení poradenské činnosti musí 
být uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) obsah a rozsah poradenské činnosti,

c) místo a způsob provedení poradenské činnosti,

d) termín provedení poradenské činnosti,

e) náklady poradenské činnosti, termín a způsob jejich úhrady,

f) závazek odborného zařízení vrátit poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část, pokud 
nedodrží sjednané podmínky, nebo pokud mu jeho zaviněním byly poskytnuty neprávem nebo 
ve vyšší částce, než náležely, a lhůta a podmínky jejich vrácení,

g) ujednání o vypovězení dohody.

(4) Charakteristiku jednotlivých poradenských činností a forem poradenství a druhy nákladů s 
ním spojených, které hradí Úřad práce, stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

Z uvedeného je zřejmé, že poradenství je součástí státní politiky zaměstnanosti a rovněž 
jedním z opatření (tedy nikoliv nástrojů) aktivní politiky zaměstnanosti. Poradenství je 
v podmínkách ČR zaměřeno výhradně na fyzické osoby, a to prioritně na uchazeče o 
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zaměstnání, v menší míře i na zájemce o zaměstnání. V evropské praxi je běžné, že se 
poradenství zaměřuje i na zaměstnavatele, v naší praxi jde o velmi řídký jev.

Poradenská činnost vychází ze základních postupů, které byly rozpracovány a definovány 
v tzv. normativních instrukcích. To jsou interní pracovní postupy úřadu práce, které jsou 
závazné a mělo by podle nich být postupováno v zásadě jednotně v celé síti ÚP. V současné 
době mají k dispozici ÚP v podstatě jen tři platné normativní instrukce (což samo o sobě 
svědčí o nelehké pozici poradenství v systému „nových“ úřadů práce), a to:

NI 14/2009 – Poradenský program JOB CLUB  (uvádíme výběr z NI 14/2009)

 Job club je poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat 
a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a 
nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání.

 Poradenskou činnost v rámci programu Job club provádí úřad práce sám svými nebo 
externími zaměstnanci anebo tuto činnost zabezpečuje prostřednictvím odborných zařízení, 
která se zabývají poradenskou činností.

 Poradenský program Job club je určen zejména uchazečům o zaměstnání, kterým úřad práce 
věnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání podle ustanovení § 33 zákona o 
zaměstnanosti, zájemcům o zaměstnání a účastníkům pracovní rehabilitace. 

 Poradenský program Job club se uskutečňuje formou skupinového poradenství. Při jeho 
provádění a zabezpečování se úřady práce budou řídit níže uvedenými zásadami: 

 Optimální počet účastníkůve skupině: 8 – 10 účastníků, maximálně však 12 účastníků 
Optimální počet schůzek:5 – 6 schůzek

 Optimální délka trvání schůzky:  3 – 4 hodiny 
 Optimální četnost schůzek:        1 – 2krát týdně, nejméně však 1krát za dva týdny
 Při stanovení počtu účastníků ve skupině, včetně počtu, délky trvání a četnosti schůzek, se 

přihlíží ke složení skupiny a k možnostem účastníků programu. 

Typy poradenského programu Job club 

Program Job club se člení podle cílové skupiny účastníků v daném programu

Job club START, Job club KLASIK, Job club HELP,Job club NÁVRAT,Job club PLUS,Job club MIX 

     Obsah skupinového poradenství Job club

Skupinové poradenství Job club bude prováděno v rámci níže uvedených modulů a podle níže 
uvedené rámcové osnovy pro jednotlivé moduly.

1. Modul - Úvodní schůzka

 Přivítání a představení účastníků.
 Seznámení s obsahem a cílem skupinového poradenství Job club.
 Prezentace očekávání účastníků.
 Stanovení pravidel pro účastníky skupinového poradenství Job club. 

2 .Modul - Orientace na trhu práce

 Disponibilní informační zdroje.
 Formy kontaktu se zaměstnavateli.
 Nabídka služeb zaměstnanosti (nástroje aktivní politiky zaměstnanosti).

3 .Modul - Osobní portfolio
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 Strukturovaný životopis.
 Motivační dopis.
 Druhy dokladů o vzdělání a praxi.
 Tvorba portfolia.

4 .Modul - Příprava na přijímací pohovor

 Verbální a neverbální komunikace.
 Umění naslouchat.
 Sebehodnocení.
 Nácvik přijímacího pohovoru.

5. Závěrečný modul

 Pracovněprávní problematika.
 Zhodnocení dosavadních aktivit účastníka (zpětná vazba). 
 Dotazník.
 Osvědčení.

Program je možné v jednotlivých modulech rozšířit či přizpůsobit podle aktuální situace ve skupině.

Náklady uchazeče o zaměstnání spojené s poradenstvím 

Za náklady uchazeče o zaměstnání nebo  osoby se zdravotním postižením spojené 
s poradenstvím se považují jízdní výdaje podle zvláštního právního předpisu, prokázané uchazečem o 
zaměstnání nebo osobou se zdravotním  postižením, pokud se účastní pracovní diagnostiky, bilanční 
diagnostiky nebo poradenských programů (viz. vyhláška č. 518/2004 Sb., § 23, odst. 3). Z toho 
vyplývá, že pokud účastník poradenského programu prokáže jízdní výdaje a je s ním sepsána 
„Dohoda o zařazení do poradenského programu“ nebo „Dohoda o zařazení do poradenské činnosti“ 
má právo na proplacení jízdních výdajů. 

NI 29/2009 – Postup při zajištování bilanční diagnostiky jako poradenského 
nástroje na ÚP  (výběr z NI 29(2009)

Normativní instrukce stanovuje jednotný postup úřadů práce při realizaci bilanční diagnostiky, která je 
jednou z forem poradenství, realizovanou veřejnými službami zaměstnanosti podle § 22 odst. 1 písm. 
b) vyhlášky  č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Bilanční diagnostika jako poradenský proces s využitím komplexních odborných diagnostických metod 
směřuje k optimálnímu využití schopností a potenciálu člověka při jeho pracovním uplatnění. Speciální 
poradci úřadu práce (psychologové) se pomocí bilanční diagnostiky snaží zjistit co nejvhodnější využití 
schopností, dovedností, zájmů a motivace klienta pro jeho optimální začlenění na trhu práce. 

Jedním z článků proaktivních opatření v oblasti zaměstnanosti, daných Usnesením vlády ČR č. 640 z 
23. 6. 1999, o opatřeních na podporu zaměstnanosti osob obtížně umístitelných na trhu práce, je 
budování sítě bilančně diagnostických pracovišť (BDP) pro potřeby komplexního zhodnocení 
schopností a možností člověka vzhledem k jeho budoucímu pracovnímu uplatnění. Základní 
kvalifikační předpoklady a rámcová metodika pro realizaci bilanční diagnostiky jsou popsány v této 
normativní instrukci. 

Bilanční diagnostika má praktické využití ve dvou rovinách:

a. Využití dosavadních schopností a získaných zkušeností člověka pro vykonávání příbuzných 
povolání.



19

b. Definování nezbytných dovedností a vědomostí, které je schopen uchazeč o zaměstnání získat 
dalším profesním vzděláváním pro to, aby mohl následně vykonávat jiné povolání, nebo si udržet 
povolání stávající a zjistil své reálné předpoklady pro kariérový růst.

Bilanční diagnostika je určena fyzickým osobám evidovaným na úřadu práce. Při výběru fyzických 
osob evidovaných na úřadu práce do bilanční diagnostiky jsou úřady práce povinné postupovat 
v souladu s § 4 zákona č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole.

V případě dlouhodobě nezaměstnaných, obtížně umístitelných uchazečů o zaměstnání, s nízkou 
motivací k hledání zaměstnání a nejasnou či málo reálnou představou o vhodném zaměstnání může 
být bilanční diagnostika používána jako nástroj pro stanovení aktivit individuálního akčního plánu nebo 
jeho aktualizaci. 

Služby bilanční diagnostiky jsou ve veřejných službách zaměstnanosti zajišťovány úřady práce 
samostatně nebo prostřednictvím externích dodavatelů.

NI 13/2010 – Zabezpečování pracovní diagnostiky pro účely volby povolání
(výběr z NI)

Pracovní diagnostika je jedním z poradenských nástrojů služeb zaměstnanosti, který slouží klientům 
úřadu práce (viz níže popis cílové skupiny) k rozpoznání odborných předpokladů a kompetencí 
uplatnitelných na trhu práce, při  volbě povolání nebo vhodné formy vzdělávání. Jejím cílem je pomoc 
klientovi při sebepoznání, které směřuje k uplatnění na trhu práce nebo ke zvýšení zaměstnatelnosti 
cestou dalšího vzdělávání – při orientaci v sobě sama, při zvažování svých silných i slabých stránek a 
při rozšiřování možnosti hledání jiného pracovního uplatnění. Pracovní diagnostika je tedy založena 
na posuzování osobnostních předpokladů, jako jsou dovednosti, klíčové kompetence, kvalifikace, 
zájmy a motivace klienta.
Pracovní diagnostika je prováděna pomocí různých typů diagnostických metod, které usnadňují 
rozpoznání profesní orientace klientů, vedou je k sebepoznávání a současně jim poskytují široké 
spektrum informací o možnostech pracovního uplatnění v řadě relevantních povolání, které 
korespondují s aktuální strukturou jejich profesních zájmů. 
Zhodnotit lze klientův zájem o profese a obory lidské činnosti, provést analýzu jeho osobnosti a 
zdravotních předpokladů a na základě výsledků stanovit profesní, nebo studijní orientaci zohledňující 
individuální potenciál klienta (zejména jeho kvalifikační složky), jeho představy o pracovním uplatnění, 
ale i stav a vývoj na regionálním trhu práce. 
Výstupy z pracovní diagnostiky jsou pro poradce služeb zaměstnanosti jedním z podkladů pro 
individuální práci s klientem – v případě žáků a studentů jsou to návrhy a doporučení, v případě 
uchazečů a zájemců o zaměstnání a osob se zdravotním postižením může sloužit k sestavení 
individuálního akčního plánu v rámci programů prevence dlouhodobé nezaměstnanosti a dalších 
programů zaměstnanosti. 

1. Cílové skupiny

Za hlavní cílovou skupinu v kontextu této Informace jsou považováni žáci základních škol a středních 
škol, kteří se nacházejí v situaci, kdy stojí před volbou dalšího vzdělávání a profesní orientace. 
Další cílová skupina je z řad uchazečů o zaměstnání, případně zájemců 
o zaměstnání, která je charakteristická zejména nevyjasněnou profesní orientací, neuplatnitelností 
v žádaných oborech na trhu práce, neschopností pracovat ve zvoleném oboru, resp. nemožností 
pracovat v původním oboru zejména ze zdravotních, kvalifikačních a věkových důvodů (mladiství, 
osoby s ukončeným 
i neukončeným základním vzděláním, osoby s neukončeným středním vzděláním, absolventi středních 
škol bez maturity, kteří nechtějí nebo nemohou pracovat ve zvoleném oboru, osoby s maturitou 
s nevyjasněnou vzdělávací a profesní kariérou, osoby s neukončeným terciálním vzděláním, osoby 
sociálně nepřizpůsobivé, osoby ze sociálně slabých skupin, osoby z odlišného sociokulturního 
prostředí, osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností).

Přehled cílových skupin:
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 žáci a absolventi základních a středních škol
 studenti a absolventi vyšších odborných a vysokých škol
 uchazeči o zaměstnání
 zájemci o zaměstnání
 osoby se zdravotním postižením

2. Zásady zabezpečení pracovní diagnostiky úřady práce
Při zabezpečení pracovní diagnostiky je možné, aby úřad práce dílčí části poradenství, licence a další 
produkty související s poradenstvím zabezpečil nákupem služeb u jiného odborného zařízení 
v souladu s kapitolou 7, odstavec 7.3b Normativní instrukce MPSV č. 25/2009 „Zásady pro 
vynakládání finančních prostředků při realizaci státní politiky.“ 

Postup provedení je totožný se zabezpečením jiné poradenské činnosti.

Strukturální změny uvnitř úřadů práce zmiňované v předchozí části tohoto materiálu
způsobily, že v důsledku prakticky výhradní orientace ÚP  na zabezpečení výplaty dávek 
byly nutně hledány vnitřní rezervy pracovní síly. To se nejbolestněji dotklo právě oblasti 
poradenství a řady zaměstnanců ÚP opustilo mnoho kvalifikovaných odborníků z této oblasti, 
zejména pak psychologů a poradenských specialistů. Na řadě ÚP zanikla i tzv. Informačně 
poradenská střediska (IPS), což je obzvláště bolestivé, neboť jejich práce byla jednoznačně 
brána jako jeden z nejefektivnějších prvků činnosti ÚP.  Současné změny strategie řízení ÚP 
se díky novému vedení naštěstí k části osvědčené praxe a zkušenostem z minulosti vrací. 
Stávající personální začlenění poradenských pracovníků jako tzv. liniově řízených (tzn. 
z úrovně krajské pobočky, výkonně pak dislokovaných na bývalých okresních ÚP) se rovněž 
nejeví jako úspěšné. Momentální tendence nového vedení GŘ ÚPČR  k oslabení řídící 
úrovně krajského článku a její nahrazení rolí metodickou a sjednocující mají logiku a jsou 
v první řadě vyvolány potřebami praxe a klientů ÚP. Těmi jsou nejen vlastní uchazeči o 
zaměstnání, ale zcela nepochybně také zaměstnavatelé. Těm nejvíce vadí administrativní 
průtahy a rádi by na  straně úřadu znovu viděli operativnost, na kterou byli dříve zvyklí.

Za této situace se jeví další využití evropských zdrojů pro individuální projekty, zaměřující se 
na oblast poradenství, jako velmi potřebné. Je velmi cenné, že se v těchto projektech dá 
opírat i o dlouholeté a ověřené postupy a metody, aplikované úřady práce. Od projektů 
tohoto typu se naopak očekává, že budou inovativní, spjaté s požadavky praxe a tím i velmi 
reálně praxí požadované a využívané.
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genderová mzdová mezera
HDP hrubý domácí produkt
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MF Ministerstvo financí
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MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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přirozená míra nezaměstnanosti
NC národní cíl
NDC národní dílčí cíl
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mladí lidé, kteří nejsou zaměstnaní a neúčastní se vzdělávání ani odborné přípravy
NERV Národní ekonomická rada vlády
NPR Národní program reforem
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Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
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OZP osoby se zdravotním postižením
p. b. procentní bod
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PPS  (z angl. Purchasing Power Standard)
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SMK Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti

SVČ samostatná výdělečná činnost
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TP trh práce
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